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PRATARMĖ

Aplinkotvarka – tai visos supančios aplinkos sutvarkymas, patogumų 
įrengimas. Norint išlaikyti gražią mus supančią aplinką, reikia ja rūpintis, 
tinkamai prižiūrėti. Vidinės ir išorinės aplinkos puoselėjimas, priežiūra ir 
tvarkymas yra pakankamai sudėtingas, žinių ir atitinkamų įgūdžių reikalau-
jantis procesas. 

Jau daugiau kaip 20 metų Lietuvoje yra pasikeitęs požiūris į aplinkos ir 
patalpų priežiūrą – kaip ir visoje Europoje, šioms paslaugoms teikti yra naudo-
jamos naujos technologijos, dirbama su specialiai tam pritaikyta įranga, nau-
dojamos šiuolaikiškos priemonės. Labai svarbu mokėti optimaliai panaudoti 
naujas aplinkos ir patalpų priežiūros technologijas. Vis aktualiau yra greitai ir 
švariai sutvarkyti namų, įstaigų ir kitų vietų aplinkas ne tik po remonto, bet 
ir kasdien. Šiuo metu siūlomi vis naujesni, patogesni valymo, aplinkos prie-
žiūros įrankiai, geriau veikiantys valikliai. Atsiradusi augalų įvairovė verčia 
žinoti naujas sodinimo, priežiūros technologijas. 

Tikrai atėjo laikas minėtus darbus patikėti aplinkos ir patalpų priežiūros 
darbus išmanantiems specialistams. 

Šis vadovėlis yra skirtas moksleiviams, kurie mokosi profesinėse moky-
klose aplinkos ir patalpų priežiūros darbuotojo specialybės. Tikimės, kad jis bus 
naudingas visiems besidomintiems aplinkos ir patalpų priežiūra ir kitiems 
gerovės kūrėjams. 

Lietuvoje nėra nė vieno vadovėlio, kuriame būtų koncentruotai pateikta 
aplinkos ir patalpų priežiūros darbuotojo specialybės mokymosi medžiaga. 
Taigi pagrindinis šio vadovėlio tikslas – pateikti reikalingą medžiagą būsi-
miems aplinkos ir patalpų priežiūros darbuotojams, kurie galėtų profesiona-
liai atlikti aplinkos ir patalpų priežiūros darbus: prižiūrėti vejas, gėlynus, kar-
pyti, genėti medžius, krūmus ir gyvatvores, valyti teritoriją, parinkti tinkamas 
valymo priemones, tvarkyti įvairias patalpas, interjerą, valdyti savaeigę tech-
niką ir kitus mechanizmus.

Vadovėlis parengtas remiantis Aplinkos ir patalpų priežiūros darbuotojo 
rengimo standartu bei sudarytas moduliniu mokymo principu, kuris leidžia 
gilinti žinias atskiruose moduliuose.

Būtų labai džiugu, kad, studijuodami šią mokomąją medžiagą, neapsiri-
botumėte tik tuo, kas čia parašyta, bet ir savarankiškai domėtumėtės aplinkos 
ir patalpų priežiūros vystymosi naujovėmis.

Metodinės medžiagos rengimo grupė
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UNIKALIOS KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO  
MOKYMO CENTRO UGDYMO SISTEMOS PRISTATYMAS

CENTRO PROFESINIO MOKYMO PATIRTIES PERTEIKIMAS

Džiaugiamės galėdami pasidalinti sukaupta profesinio mokymo praktine patirtimi su 
kiekvienu, kuris paims į rankas šią knygą ir ją perskaitys. Esminė tiesa, kurią trokštame 
liudyti, – mūsų asmeninis patyrimas, kad žmogaus ugdymas yra galimas tik tada, kai suvo-
kiama žmogaus gyvenimo prasmė ir jo buvimo tikslas. Gyvenimo prasmės paieška – ilgas 
procesas, reikalaujantis visiško atvirumo ir nuolatinio įsiklausymo į save. Prasmės ieškoji-
mas, kaip ir gyvenimas, – nuolat kintantis, dinamiškas procesas. Jis kviečia žmogų nuolat 
kelti tuos pačius egzistencinius klausimus: kas yra žmogus? Kokia žmogaus gyvenimo 
prasmė, ir koks jo tikslas? Kas yra gėris, o kas – blogis? Kokia yra darbo prasmė? Kur glūdi 
žmogaus tikroji laimė, koks kelias veda į jo gyvenimo pilnatvę? Pagaliau, kas yra žmogaus 
buvimo ir veikimo šaltinis, kurio link veržiasi kiekvieno žmogaus širdis? Šie ir kiti klausi-
mai nėra palikti žmogui tik kaip laisvalaikio užsiėmimas: prasmės ieškojimas – kiekvieno 
žmogaus pirminis ir svarbiausias uždavinys. 

PROFESINIO UGDYMO SAMPRATA IR PASKIRTIS

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro (toliau – Centro) ugdymo programa 
orientuojama į Valstybinę švietimo 2013–2022 m. strategiją, kurioje  atsižvelgiama į Lietuvos 
pažangos strategijos „Lietuva 2030“ iškeltą siekį tapti modernia, veržlia, atvira pasauliui, 
puoselėjančia savo nacionalinį tapatumą šalimi. Čia švietimui priskiriama misija padėti 
ugdyti veržlų, savarankišką, kūrybingą, norintį ir gebantį nuolat mokytis žmogų, atsakingai 
ir solidariai kuriantį savo, valstybės ir pasaulio ateitį. Atliepiant šį pagrindinį strategijos sie-
kinį, Centre profesinis mokymas suprantamas kaip integrali visuminio asmenybės ugdymo 
dalis. Ilgametė Centro patirtis rodo, kad mokymo paskirtis yra ne tik padėti įgyti, keisti ar 
tobulinti norimą profesinę kvalifikaciją, kitaip tariant, paruošti jauną žmogų kokybiškam 
darbui, bet ir ugdyti profesines ir žmogiškąsias vertybines nuostatas, leidžiančias mokiniui 
tapti doru, atsakingu, savarankišku, siekiančiu tobulėti žmogumi. Tokiu žmogumi, kuris yra 
kūrybingas ir pilietiškai brandus visuomenės narys, gebantis prisiderinti prie nuolatinių 
pokyčių ir norintis prasmingai gyventi atsiliepiant į Dievo kvietimą ir visuomenės poreikius. 
Kitaip tariant, mūsų įsitikinimu, profesinio ugdymo paskirtis yra ne tik išmokyti tam tikros 
profesijos, bet ir ugdyti mokinį doram, laisvam, prasmingam ir laimingam gyvenimui.
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ŠV. IGNACO PARADIGMOS PRAKTINIS PRITAIKYMAS PROFESINIAME UGDYME

Vertybinių nuostatų ugdymas pabrėžiamas visuose švietimo dokumentuose, pavyz-
džiui, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (2011-03-17) teigiama, kad „ugdymas – dva-
sinių, intelektualinių, fizinių asmens galių auginimas bendraujant ir mokant“. „Baltojoje 
knygoje“ rašoma: „Profesinis rengimas – integrali visuminio asmenybės ugdymo dalis. 
Profesinio rengimo tikslas yra sąmoninga, savarankiška, veikli, tautos ir valstybės rei-
kmėms subrendusi, nuolat besimokanti asmenybė, kuri, remdamasi dalykinėmis, profe-
sinėmis ir žmogiškosiomis vertybėmis, kuria asmeninį gyvenimą, materialines ir dvasines 
vertybes, visuomenės gerovę, dalyvauja demokratinės visuomenės kūrimo procese“ (Baltoji 
knyga, 1999, p. 19). Tačiau šiuose ir kituose dokumentuose randamos ugdymo gairės – tik 
bendrojo pobūdžio nuostatos, nepateikiančios konkrečių būdų, kaip tai būtų galima įgyven-
dinti. Todėl kiekvienos švietimo institucijos svarbiausias uždavinys yra susikurti savitus 
ugdymo metodus, leidžiančius sėkmingai integruoti asmens profesinių kompetencijų ir jo 
vertybinių nuostatų formavimą(si). Centras pasuko savitu ir unikaliu profesinio mokymo 
keliu – pasirinko šv. Ignaco Lojolos pedagogine paradigma grindžiamą katalikišką ugdymo 
pasaulėžiūrą. Jos esmę sudaro cikliškumu paremtas metodas, kurį sudaro patirties, reflek-
sijos (apmąstymo), veiksmo ir įvertinimo bei savęs vertinimo etapai. Nuoseklus paradigmos 
naudojimas visame ugdymo turinyje įgalina užtikrinti kokybišką mokinių ugdymą, orien-
tuotą į supratimo gilinimą, kad  profesionalumas – tai atsakomybė už atliktą darbą:

 � Formuojamas holistinis požiūris į mokymą(si). Jis mokiniams leidžia nuolat 
apmąstyti reikšmę ir svarbą to, ką jie daro. Mokiniai skatinami kelti klausimus: 
kodėl man to reikia? Kaip tai padės man siekti laimės? Tapdami aktyviais ir 
kritiškais ugdymo(si) proceso dalyviais, mokiniai gilina supratimą, kad žmogus 
negali apsiriboti tik žinių įgijimu, bet, siekdamas tapti visapusiška asmenybe, turi 
formuoti asmenines ir profesines vertybines nuostatas;

 � Ugdomas gebėjimas įvardyti ir apmąstyti savo patirtį, ja remtis priimant būsimus 
sprendimus. Nuolatinis įgytos patirties apmąstymas ir vertinimas mokiniui 
padeda teisingiau ir giliau suprasti jo kasdienės veiklos prasmę ir tikslą, įgalina 
jį sujungti naujai įgytas žinias bei išugdytas asmenines ir profesines savybes 
su jau turima patirtimi. Šis nenutrūkstamas patirties kaitos reflektavimas 
skatina aktyvią, sąmoningą ir motyvuotą veiklą, padedančią mokiniui lengviau 
apsispręsti, kas jam yra vertinga ir siektina kaip norinčiam tobulėti asmeniui; 

 � Ugdomas gebėjimas kurti pasitikėjimu ir pagarba grįstus tarpasmeninius santykius, 
kurie mokiniui leidžia patirti, kad žmogus gali išsiskleisti ir augti kaip asmenybė 
tik santykyje su Dievu ir kitais žmonėmis. Tai reiškia, jog tik peržengdamas save, 
jis gali sėkmingai integruotis ir veikti visuomenėje, įprasminti savo gyvenimą ir 
siekti dvasinės brandos. Šis suvokimas nulemia didesnį atvirumą ir jautrumą 
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		 kitam žmogui, domėjimąsi visuomenės gyvenimu bei įsiklausymą į Šventosios 
Dvasios vedimą;  

 � Ugdomas gebėjimas kritiškai žvelgti į socialinį, kultūrinį, politinį šalies kontekstą, 
pasirenkant iš daugelio vertybinių sistemų optimalias asmens individualią sklaidą 
ir visuomenės augimą bei vystymąsi garantuojančias vertybes. Taip gilinamas 
supratimas, kad tik tvirtą vertybinį pagrindą turintis žmogus gebės atsispirti 
sekuliarios visuomenės įvairiomis formomis primygtinai siūlomam smurto, 
galios, valdžios kultui, kelią tikėjimui užkirtusiai ir sukūrusiai žmogaus širdyje 
dvasinę tuštumą vartotojiškai, materialistinei pasaulėžiūrai.

UGDYMO(SI) PROGRAMOS STRUKTŪRA 

Siekiant padėti mokiniui geriau įsisavinti profesines žinias ir įgyti šiuolaikiniam 
nuolat besikeičiančiam darbo pasauliui būtinų gebėjimų, būti atsakingam už savo moky-
mąsi, planuoti savo profesinį gyvenimo kelią, Centre mokymo(si) procesas planuojamas ir 
įgyvendinamas pateikiant profesinio ugdymo turinį baigtiniais ciklais – moduliais. Modulis 
– iš kelių turinio požiūriu susijusių dalykų sudaryta profesinio ugdymo programos dalis, 
turinti apibrėžtą tikslą ir orientuota į tam tikros kompetencijos įgijimą. Modulinė programos 
struktūra yra sudaryta iš visoms profesinio mokymo programoms tapačių bendrųjų modu-
lių bei iš modulių, būdingų atskiroms profesinio mokymo programoms. Bendrieji modu-
liai – Įvadas į profesiją; Duomenų rinkimas ir pateikimas; Įvadas į darbo rinką (žr. 1 pav.). 
Pirminio profesinio mokymo mokiniai, siekiantys įgyti kvalifikaciją, privalo įsisavinti visus 
modulius. Kiekvienas modulis baigiamas įvertinimu. Bendrieji moduliai baigiami diferen-
cine įskaita, profesiniai – tarpiniu kvalifikaciniu modulio egzaminu.

Modulinio profesinio ugdymo(si) procesą, kaip nenutrūkstamą ciklą, iliustruoja 
pateikta ugdymo(si) programos struktūros lentelė (žr. 1 lentelę). Savito ugdymo programa 
realizuojama remiantis trejybės principu:

PATIRTIS

A-p-m-ą-s-t-y-m-a-s
 

Žinių ir gebėjimų 
įgijimas

VEIKSMAS / 
APMĄSTYMAS

P-a-t-i-r-t-i-s

Žinių ir gebėjimų 
įtvirtinimas per 

veiklą

VERTINIMAS / 
SAVĘS 

ĮVERTINIMAS
V-e-i-k-s-m-a-s 

Žinių ir gebėjimų 
įgyvendinimas

KONTEKSTAS
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Ugdymo programos eigos ratą sudaro trys viena kitai tiesiogiai įtaką darančios dalys: 
PATIRTIES ĮGIJIMAS – VEIKSMAS / APMĄSTYMAS – VERTINIMAS / SAVĘS ĮVERTINIMAS:

 � Programos pirmoji turinio dalis (50 proc.)  – PATIRTIES ĮGIJIMAS – skiriama žinioms 
ir gebėjimams įgyti, mokymo programos reikalavimams įvykdyti ir mokymo 
turinio branduoliui perteikti tradiciniais mokymo(si) metodais. Pirmumas 
teikiamas profesinių ir esminių kompetencijų ugdymui. 

 � Antroji turinio dalis (apie 30 proc.) – VEIKSMAS / APMĄSTYMAS – skirta žinioms 
ir gebėjimams įtvirtinti per veiklą (savanorystę, menus, komunikaciją ir kt.). Jos 
metu išryškinama asmeninių ir profesinių vertybių svarba profesinėje veikloje 
bei ugdant gebėjimą praktiškai naudoti įgytas kompetencijas ir apmąstyti savo 
veiksmus vertybiniu požiūriu, sujungti naujai įgytą patirtį su jau turima. Žinių ir 
gebėjimų įtvirtinimas vykdomas kiekvieno mėnesio paskutinę savaitę kūrybiniu 
integruotu projektu: „Genealoginis medis“, „Kuo galiu būti naudingas kitiems?“, 
„Dovanodami turtėjame“, „Siekiu teisingumo“, „Aš pasitikiu“, „Dėkoju už viską“. 
Mokslo metų eigoje įgyvendinami šeši projektai (žr. 1 lentelę), kurių tikslas – 
integruoti profesinį mokymą su holistine asmens samprata besiremiančia 
bendrųjų kompetencijų ugdymo programa, pabrėžti mokinio intelektualinio ir 
dvasinio tobulėjimo svarbą. Siekiant ugdyti mokinio dorinę savimonę ir padėti  
jam atpažinti ir išskleisti Dievo duotus talentus ir gabumus, kiekvieno projekto 
metu yra išryškinama viena konkreti vertybė (žr. 1 lentelę), kurią mokiniai kartu 
su mokytoju išsamiai aptaria bei susieja su savo asmeniniu elgesiu, gyvenimo 
būdu ir pasirinkta profesine veikla. Tai padeda mokiniui kurti savą pasaulėžiūrą, 
grindžiamą žmogiškosiomis ir krikščioniškomis vertybėmis;

 � Trečioji ugdymo turinio dalis (apie 20 proc.) – VERTINIMAS / SAVĘS ĮVERTINIMAS 
– skirta mokinių žinioms ir įgūdžiams įgyvendinti, kuris realizuojamas vykdant 
bendruomeninius projektus. Mokslo metų eigoje (rugsėjo, sausio ir gegužės 
mėnesiais) įgyvendinami trys didieji bendruomeniniai projektai: „Mano 
gyvenimo Mokytojas“, „Mylėkime Mokytoją“ ir „Gerbkime Mokytoją“ (žr. 1 lentelę). 
Kiekvieno jų trukmė – trys savaitės, kurių kiekviena atitinkamai skirta bendrojo 
lavinimo, profesinio mokymo ir sociokultūrinio ugdymo vertinimui / savęs 
įvertinimui. Aptariami bei vertinami bendrieji mokinių gebėjimai ir žinios, 
bendravimo, bendradarbiavimo dėka mokiniai skatinami išreikšti savo požiūrį į 
įvairias gyvenimo problemas ir situacijas, atskleisti savo socialinius, kūrybinius 
ir profesinius gebėjimus. Mokytojui tai – puiki proga pamatyti ir išsiaiškinti tai, 
kas mokiniams svarbu, kaip intelektualiai ir dvasiškai jie patobulėjo po semestro. 
Didieji projektai jungia per semestrą įgyvendintus kūrybinius integruotus 
projektus, mokinių užklasinę veiklą, įvykusias konferencijas, kultūrinius 
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renginius, konkursus, parodas, išvykas, rekolekcijas, tradicines šventes, socialinį 
darbą, savanorišką veiklą ir kt. Kitaip tariant, didieji projektai leidžia mokiniams 
parodyti savo pasiekimus, pasidžiaugti pasiekimais ir įvardyti būsimus siekius. 

 
VERTYBINIŲ NUOSTATŲ UGDYMAS(IS)

Vertybinių nuostatų ugdymas Centre remiasi jėzuitų pedagogikos principais, kurių 
pamatinis – CURA PERSONALIS – rūpinimasis asmeniu kaip didžiausia vertybe, svarbiau-
sią dėmesį sutelkiant į mokinio asmenybės ugdymą, jo profesinį, intelektualinį, socialinį ir 
dvasinį augimą. Kiekvienas žmogus, siekdamas priimti teisingus sprendimus tiek asmeni-
niame gyvenime, tiek ir profesinėje veikloje, renkasi vertybes ir jomis vadovaujasi. Tačiau 
vertybių atpažinimas, vertinimas, sisteminimas yra nelengvas asmenybės brandos, įsiklau-
symo į save, kitą žmogų ir Dievą reikalaujantis uždavinys. Svarbų vaidmenį profesinių ir 
asmeninių vertybinių nuostatų formavimuisi vaidina mokykloje akcentuojamos vertybės 
ir pateikiama jų hierarchija. Mūsų Centras, skirtingai nuo daugelio kitų mokyklų, pasi-
rinko jėzuitų vertybių sistemą, kuri vadovaujasi MAGIS principu. Jis ragina mokinius nuolat 
apmąstyti savo veiksmus ir apsispręsti, koks yra geriausias asmeninis ir profesinis pasi-
rinkimas iš esamų galimų. Ignaciškame dvasingume šis principas siejamas su lotynišku 
posakiu „Ad majorem Dei Gloriam“, kviečiančiu viską daryti didesnei Dievo garbei ir artimo 
meilei. Siekdami ugdyti mokinių atvirumą Dievui, sau ir kitam žmogui, mes pasirinkome 
išskirti tris asmeninių ir profesinių vertybių grupes:

1. Pamatinės vertybės – TIKĖJIMAS, VILTIS ir MEILĖ. Šios vertybės yra siejamos su 
bendruomeniniais projektais „Mano Gyvenimo Mokytojas“, „Mylėkime Mokytoją“ 
ir „Gerbkime Mokytoją“. Viso ugdymo proceso metu mokinius siekiama vesti link 
gilesnio šių vertybių patyrimo; 

2. Kiekvieną mėnesį integruoto kūrybinio projekto metu yra išryškinama, su moki-
niais aptariama ir su jų profesine veikla susiejama viena ignaciška vertybė:

1. Bendruomeniškumas – buvimas, veikimas, mokymasis drauge;   

2. Darbštumas – sąmoningas savo galių tobulinimas; 

3. Tarnystė – tarnystė Dievui, tarnystė žmogui; 

4. Teisingumas – „atiduoti kitam tai, kas jam priklauso“. Teisingumo siekimas 
visiems Dievo kūriniams, ypač vargšams, atskirtiesiems ir nuskriaustiesiems, 
darbuojantis dėl visos visuomenės gerovės; 

5. Ištikimybė – ištikimybė Dievui, šalia esančiam, ištikimybė sau ir savo verty-
binėms nuostatoms;

6. Dėkingumas – gebėjimas dėkingai priimti viską, ką tik Dievas duoda gyvenime.
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3. Su bendruomeniniais projektais „Mano Gyvenimo Mokytojas“, „Mylėkime 
Mokytoją“ ir „Gerbkime Mokytoją“ yra siejamos trys profesinės vertybės, kurios  
strategijoje „Lietuva 2030“ laikomos pamatinėmis pažangos vertybėmis: 

1. ATVIRUMAS kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendra-
darbiavimui, naujovėms; 

2. ATSAKOMYBĖ už savo veiksmus, moralumas, aktyvus rūpinimasis ne tik 
savimi, bet ir savo aplinka, bendruomene, savo šalimi;

3. KŪRYBINGUMAS generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius ver-
tinant kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti. 

Mokinių vertybinis ugdymas neapsiriboja vien tik kūrybinių integruotų ir didžiųjų 
bendruomeninių projektų įgyvendinimu. Jis vyksta nuolat – kiekvieną dieną, pamokų ir 
neformaliojo ugdymo metu, kuomet į ugdymo procesą įtraukiami ne tik mokiniai ir profe-
sijos mokytojai, bet ir Centro administracijos / vadybos komandos nariai ir aptarnaujančių 
tarnybų (buhalterijos, ūkio skyriaus, valgyklų, bendrabučio ir kt.) darbuotojai – juk visi švie-
timo įstaigos darbuotojai atlieka pedagoginę funkciją. Centro misija – bendruomeniškumas 
ugdymuisi visą gyvenimą. Centro bendruomenė yra aktyvus ugdymo veikėjas. Kiekvienas 
bendruomenės narys savo pareigų atlikimu, elgsena, išvaizda ir nuostatomis turi ugdomąjį 
poveikį. Centre siekiama sukurti tokią bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, kad kie-
kvienas bendruomenės narys neliktų izoliuotas, neišklausytas, neįvertintas ir noriai prisi-
imtų bendrą atsakomybę už bendruomenės narių ugdymą.
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UNIKALIOS KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO 
MOKYMO CENTRO UGDYMO SISTEMOS PRISTATYMAS

MODULINĖS UGDYMO PROGRAMOS APRAŠYMAS

TRUMPAS PROGR AMOS APR AŠYMAS

Aplinkos ir patalpų priežiūros darbuotojo mokymo programa yra skirta paruošti 
darbuotoją, kuris geba atlikti sezoninius aplinkos priežiūros, tvarkymo darbus, moka 
prižiūrėti sumedėjusius augalus, gyvatvores, gėlynus ir vejas. Išklausęs programos 
patalpų priežiūros dalį, mokinys gebės tvarkyti, prižiūrėti įvairių patalpų interjerų 
elementus, mokės išvalyti ir prižiūrėti interjere esančius kietus paviršius, kilimines 
dangas, minkštus baldus, sanitarines patalpas.

MOK YMO PROGR AMOS TIKSLAS

Parengti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių atlikti aplinkos ir patalpų priežiūros darbus 
turintį darbuotoją.

UŽDAVINIAI:

1. Suteikti teorinių žinių apie aplinkos ir patalpų priežiūrą;
2. Ugdyti praktinius gebėjimus prižiūrėti aplinką ir patalpas;
3. Ugdyti bendruosius mokinių gebėjimus;
4. Paruošti darbo rinkoje gebantį prisitaikyti specialistą.
 
Baigiamasis vertinimas – kvalifikacinis egzaminas pagal LR švietimo ir mokslo 
ministro nustatytą tvarką.

PROFESINĖS PERSPEKTY VOS

Asmuo, baigęs aplinkos ir patalpų priežiūros mokymo programą, įgyja profesinių 
kompetencijų šiose veiklos srityse: aplinkos priežiūra, patalpų priežiūra, minitechnikos 
valdymas. 

Įgijusysis aplinkos ir patalpų priežiūros darbuotojo kvalifikaciją gali dirbti įvairiose 
aplinkos ir patalpų priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose.
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ĮGYJAMOS KOMPETENCIJOS

Aplinkos ir patalpų priežiūros darbuotojo mokymo programos kursą išklausęs moki-
nys gebės:

 � Prižiūrėti vejas, gėlynus;
 � Karpyti, genėti medžius, krūmus ir gyvatvores;
 � Valyti teritoriją;
 � Įvertinti valomą paviršių ir jo užterštumą bei parinkti tinkamas valymo 

priemones;
 � Tvarkyti įvairias patalpas, interjerą;
 � Saugiai dirbti ir valdyti patalpų ir aplinkos priežiūrai skirtą įrangą, kitą savaeigę 

techniką ir mechanizmus.
 
Aplinkos ir patalpų priežiūros darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės ir bendrieji 
gebėjimai: tvarkingumas, patikimumas, komunikabilumas, pasitikėjimas savimi, 
novatoriškumas, greita reakcija, imlumas, organizuotumas, atsakingumas, punktu-
alumas, bendravimas ir bendradarbiavimas, smalsumas, sąžiningumas, komandinio 
darbo įgūdžiai, problemų sprendimas.

APLINKOS IR PATALPŲ PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO
MOKYMO PROGRAMOS STRUKTŪRA

I PUSMETIS II PUSMETIS

I.

Įvadas į profesiją

II.

Duomenų surinkimas 
ir pateikimas

V. 

Interjero kietųjų 
paviršių priežiūra

VI. 

Kiliminių dangų 
ir minkštų baldų 

priežiūra

III.

Aplinkos priežiūra

IV. Sumedėjusių 
dekoratyvinių augalų 

priežiūra

VII.

Gėlynų priežiūra

VIII. 

Vejų priežiūra

III PUSMETIS IV PUSMETIS

IX. 

Įvadas į darbo rinką

X.

Paslaugos 
pardavimas / 

teikimas

XI.

Įsidarbinimo 
projektavimas

XII. 

Baigiamasis 
modulis
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GYVŪNŲ PRIŽIŪRĖTOJO MOKYMO PROGRAMA

I MODULIS.
ĮVADAS Į PROFESIJĄ

TIKSLAS – atskleisti mokinio pasirinktos profesijos ypatumus, supažindinti su mokymo(si) 
aplinka ir ugdyti vertybines nuostatas įgyvendinant bendruomeninį  projektą „Mano gyvenimo 
Mokytojas“.

UŽDAVINIAI:
1. Supažindinti su mokymo(si) aplinka ir įvertinti turimą profesinio pasirengimo lygį;
2. Sukurti sąlygas mokinių asmeninių ir profesinių vertybių dermei;
3. Mokinius supažindinti su realia darbo rinka ir padėti planuoti individualaus profesinio darbo 

kryptis ir gaires. 

REZULTATAS – atskleisti pasirinktos profesijos ypatumai, susipažinta su mokymo(si) aplinka, 
sukurtos sąlygos asmeninių ir profesinių vertybių dermei, planuojamos individualaus profesinio 
darbo kryptys ir gairės.

ĮVADO Į PROFESIJĄ ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGYVENDINIMAS 
BENDRUOMENINIAME PROJEKTE 
„MANO GYVENIMO MOKYTOJAS“

I MODULIS
ĮVADAS Į PROFESIJĄ 

SKIRTA VALANDŲ: 
108

MOKYMO(SI) TURINYS:

 � Mokymo(si) įstaigos pristatymas; 

 � Mokymo(si) įstaigos tvarkos, taisyklių, nuostatų 
pristatymas;

 � Bendrųjų kultūros kompetencijų ugdymo svarba; 

 � Turimų profesinių žinių ir gebėjimų patikrinimas;

 � Asmeninės ir profesinės vertybės bei jų svarba 
profesinėje veikloje;

 � Savanorystės reikšmė profesinei veiklai;

 � Piligrimystės svarba asmens vertybinių nuostatų 
formavimuisi;

 � Pasirinktos  profesijos „paveikslas“;

 � Paslaugų teikėjo darbo vietos.

MOKYMO(SI) BŪDAI IR FORMOS:

 � Paskaita;

 � Darbas grupėse;

 � Savarankiškas darbas;

 � Virtuali ir reali ekskursija po instituciją;

 � Vaizdo medžiagos, filmų peržiūra ir 
įžvalgos;

 � Diskusija;

 � Klausimai-atsakymai; 

 � Atvejų analizė. 

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS: 

Numatyti ir aprašyti individualią ugdymosi 
trajektoriją (profesiniu, bendruoju kultūros ir 
vertybiniu aspektais).

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGYVENDINIMAS
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MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

 � Modulio mokymo medžiaga (priedai);

 � Aplinkos ir patalpų priežiūros mokymo programa.

VERTINIMAS IR SAVĘS VERTINIMAS:

 � Savikontrolės klausimai (profesiniu, 
bendruoju kultūros ir vertybiniu 
aspektais);

 � Pristatytas paruoštas Mokytojo dienos 
renginio scenarijus (grupinis darbas). 

Plačiau žiūrėti CD. Priedas Nr. 1, modulis „Įvadas į profesiją“.

I MODULIS.
ĮVADAS Į PROFESIJĄ
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GYVŪNŲ PRIŽIŪRĖTOJO MOKYMO PROGRAMA
BENDRIEJI ŽIRGININKYSTĖS VERSLO IR GYVŪNŲ  
PRIŽIŪRĖTOJŲ PROFESIJOS MODULIAI

I MODULIS. ĮVADAS Į PROFESIJĄ

II MODULIS. DUOMENŲ SURINKIMAS 
IR PATEIKIMAS APLINKOS IR PATALPŲ 
PRIEŽIŪROS PROGRAMOS KONTEKSTE

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS IR ĮTVIRTINIMAS 

MODULIO TIKSLAS – suteikti bendrųjų  žinių, reikalingų informacijai (duomenims) rinkti ir 
pristatyti.

MODULIO UŽDAVINIAI:
1. Atskleisti bendrųjų žinių ir gebėjimų pagrindus, reikalingus informacijai (duomenims) rinkti 

ir pristatyti;
2. Įtvirtinti bendrąsias žinias ir gebėjimus įgyvendinant integruotą kūrybinį projektą 

„Genealoginis medis“.

REZULTATAS – taikomos bendrosios žinios ir gebėjimai, reikalingi informacijai (duomenims) 
rinkti ir pristatyti. 

SMULKIOJO VERSLO ORGANIZAVIMO 
SKYRIUS

II MODULIS
DUOMENŲ SURINKIMAS IR PATEIKIMAS APLINKOS IR 
PATALPŲ PRIEŽIŪROS PROGRAMOS KONTEKSTE

SKIRTA VALANDŲ: 144

MOKYMO(SI) TURINYS:

1. Taisyklinga specialybės sakytinės ir 
rašytinės kalbos vartosena;

2. Informacinių technologijų naudojimas 
mokymosi ir profesinėje veikloje;

3. Ekonomikos teorijos ir verslo pagrindai;

4. Estetinis požiūris į pasaulį;

5. Bendrosios žinios apie civilinę saugą ir 
gelbėjimo sistemą;

6. Saugaus darbo organizavimo, 
elektrosaugos, priešgaisrinės saugos ir 
darbo higienos reikalavimai;

7. Integruoto kūrybinio projekto 
„Genealoginis medis“ įgyvendinimas.

MOKYMO(SI) BŪDAI IR METODAI:

 � Paskaita;

 � Darbas grupėse;

 � Savarankiškas darbas;

 � Paskaita;

 � Diskusija;

 � Pristatymas.

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS:

 � Aprašyti bendrųjų profesinių dalykų žinių 
pritaikymą pasirinktoje profesinėje veikloje  
(naudojant interneto erdvę, literatūrą);

 � Pristatyti integruoto kūrybinio projekto 
„Genealoginis medis“ atliktas užduotis.

MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

 � Mokymo(si) medžiaga; 

 � Aplinkos ir patalpų priežiūros mokymo 
programa;

 � Parengta mokymo(si) medžiaga teorinėms 
paskaitoms (pagal temas);

 � Apklausų sudarymo įrankiai: 
www.manoapklausa.lt, www.apklausa.lt ir 
kt.

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS

 � Savikontrolės klausimai; 

 � Teorinių žinių vertinimas (testas);

 � Praktinės užduotys.

Vertinimas atliekamas naudojant dešimties balų 
sistemą pagal numatytus kriterijus.
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TEORINĖ MOKYMO(SI) MEDŽIAGA

TAISYKLINGA SPECIALYBĖS SAKYTINĖS IR RAŠYTINĖS KALBOS VARTOSENA

 � Lietuvių bendrinės kalbos ir kalbos kultūros paskirtis;

 � Rašto kultūra (rašybos ir skyrybos žinių gilinimas);

 � Žodyno kultūra (normos ir klaidos);

 � Kalbos taisyklingumas (žodžių darybos, morfologijos, sintaksės klaidos);

 � Viešosios kalbos ypatumai. Kalbų rūšys.

Lietuvių bendrinės kalbos ir kalbos kultūros paskirtis

Kas ir kokia yra ta lietuvių kalba? Tai kalba, kuria kalba tik apie 4 mln. žmonių, ir kuri 
nepatenka į pasaulio kalbamiausiųjų šimtuką. Esame maža tauta, turinti labai seną kalbą, 
kuri panaši į sanskritą (klasikinę indų kalbą), senovės lotynų ir graikų kalbas. Mūsų kalba 
yra balsinga, maloni ausiai ir  žodinga. Lietuvių kalba nepaprasta ir tuo, kad išliko. Istorijos 
vingiuose ji keletą kartų galėjo visam laikui dingti iš kalbų šeimos, bet išliko. Prisiminkime 
knygnešius, lietuvių kalbos priskyrimą prasčiokų kalbai…

Lietuvių kalba, kaip atskira rytų baltų šakos kalba, ėmė vystytis nuo VII a. Jau XIII–
XIV a. lietuvių kalboje ėmė išsiskirti pagrindinės aukštaičių ir žemaičių tarmės. Lietuvių 
rašomoji kalba atsirado tik XVI a., pirmoji lietuviška knyga Martyno Mažvydo „Katekizmas“ 
pasirodė 1547 metais. Bendrinė lietuvių kalba susiformavo XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje 
vakarų aukštaičių kauniškių tarmės pagrindu. Atlaikiusi įvairius išbandymus (spaudos 
draudimą, rusifikaciją sovietų laikais) šiuo metu lietuvių kalba yra vienintelė oficiali valsty-
binė Lietuvos Respublikos kalba (nuo 2004 m. – ir viena iš oficialių ES kalbų), saugoma spe-
cialių institucijų ir ginama Kalbos įstatymo. Lietuvių kalba yra labai archajiška, ji patenkina 
visus šiuolaikinės Lietuvos visuomenės poreikius. 

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

ĮGYTI BENDRŲJŲ PROFESINIO MOKYMO DALYKŲ 
PAGRINDINIŲ ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ

01
Uždavinys

Tik per kalbos aiškumą pasiekiame minties aiškumą. 
Kita vertus, jokio kito dalyko nemokėjimas nekrinta

 į akis kaip kalbos nemokėjimas. 

Juozas Balčikonis 
„

 “
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Kalba yra neatsiejama nuo tų, kurie ją vartoja. Ji labai greitai išduoda, kas esi, koks 
esi, kuo gyveni. Apie kalbėtoją pirmiausia sprendžiama pagal tai, kaip sklandžiai, raiškiai ir 
įtikinamai jis kalba. Kalbos kultūra yra žmogaus bendrosios kultūros dalis. Kiekvienas kal-
bantysis turi jausti atsakomybę už savo kalbą ir  kalbos taisyklingumą, turi stengtis, kad jo 
kalba būtų švari, taisyklinga, savita. 

Kalbos kultūra yra pavyzdingas ar bent tinkamas kalbos vartojimas, kaip kad, tarkim, 
elgesio kultūra yra pavyzdingas ar bent tinkamas elgesys. Kalbos kultūra – tai kalbos 
kokybė, apimanti  taisyklingumą, sakinių logiškumą, atitikimą bendrinės kalbos normoms. 
Skiriama sakytinė ir rašytinė kalbos kultūra, iš kurių pastaroji yra reglamentuojama griež-
čiau. Buitinės kalbos reikalavimai mažesni, arba ji net nereglamentuojama. Kalbos etika 
rūpinasi, kad kalbėtume ne tik taisyklingai, bet ir kultūringai, mandagiai mokėtume kreip-
tis, prašyti, atsiprašyti, dėkoti, pasisveikinti ir t. t. Visada buvo ir bus svarbu gerbti pašne-
kovą, neįžeisti jo savo žodžiais. Kalbos estetikai svarbu, kad kalba būtų ne tik taisyklinga, 
bet ir graži – vaizdinga, žodinga, įtaigi. Graži gali būti ir sausoka, dalykiška kalba.

Taigi rūpindamiesi kalbos kultūra, kartu rūpinamės bendravimo kultūra, parodome, 
kad iš tikrųjų gerbiame žmones, su kuriais tenka vienaip ar kitaip susidurti. Iš tiesų mes 
kartais net nė neįsivaizduojame, kiek skausmo ir nemalonumų galime suteikti žmonėms 
vienu vieninteliu neatsargiu žodžiu arba nevykusiu posakiu.

Pagrindinės kalbos klaidų priežastys yra kelios: kitų kalbų poveikis, tarmių poveikis, 
žargonas, slengas ir reikiamo kalbos stiliaus nepaisymas.

Žodyno kultūra (normos ir klaidos)

Žodyno klaidos pagal kilmę yra svetimybės, pagal kalbos sistemos pažeidimus – nevar-
totini vertiniai, pagal vartoseną – žargonizmai.

Bendrinėje kalboje neįteisinti skoliniai vadinami svetimybėmis arba barbarizmais 
(gr. barbaros „svetimas“), pvz., papkė (= aplankalas, segtuvas); markeris (= teksto spalviklis, 
spalviklis).

Daugiausia lietuvių kalboje vartojamų svetimybių yra slaviškos kilmės, gerokai mažiau 
– germanizmų. Dabar svetimybės plūsta iš anglų kalbos. Akivaizdžiomis, lietuvių kalboje 
nepateisinamomis svetimybėmis, laikomos tokios, kurios turi gerus lietuviškus atitikme-
nis. Šias klaidas Valstybinė lietuvių kalbos komisija priskyrė prie didžiųjų kalbos klaidų (žr.
http://vlkk.lt/lit/klaidos).

Vertinys – tai žodis ar žodžių junginys, sudarytas kitų kalbų pavyzdžiu. Vertiniai gali 
būti taisyklingi (norminiai) ir netaisyklingi (nenorminiai). Taisyklingi vertiniai nepriešta-
rauja lietuvių kalbos žodžių darybos ar žodžių junginių sudarymo polinkiams ir bendrinėje 
kalboje neturi lygiaverčių atitikmenų. Netaisyklingi vertiniai (arba vertalai) neatitinka lie-
tuvių kalbos žodžių darybos ar žodžių junginių sudarymo polinkių ir bendrinėje kalboje turi 
atitikmenų, pvz., išsireiškimas (= posakis, pasakymas); didelis ačiū (= labai ačiū).
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Kalbos taisyklingumas (žodžių darybos, morfologijos, sintaksės klaidos) 

Kalbos kultūrai svarbiausia priešdėlių ir priesagų vediniai, nes juos sudarant ir varto-

jant klystama dažniausiai (kursiokas, -ė (= bendrakursis, -ė; kurso draugas, -ė); grupiokas, -ė 

(= grupės draugas, -ė). Šiek tiek klaidų daroma sudarant ir vartojant dūrinius (senu terminu 

– sudurtinius žodžius). Beveik neklystama sudarant ir vartojant galūnių vedinius, pvz., bendra-

autorius (= bendraautoris).

Morfologija ir sintaksė sudaro gramatiką. Morfologijos objektas – žodžių formos, sintaksės 

– žodžių junginiai ir sakiniai. Morfologijos klaidų daroma nelabai daug, nes žodžių formas kitų 

kalbų įtaka sunkiai paveikia.

Aktualesnės morfologijos klaidos: kartais parenkama ne ta žodžio giminė, ne tas žodžio 

skaičius, ne ta linksnio galūnė, painiojamos įvardžiuotinės ir neįvardžiuotinės, sangrąžinės ir 

nesangrąžinės formos, pvz., (absolventui (= absolventei) Pavardenei įteiktas dėstytojo diplomas); 

Kirpykla dirba jau keturi (= ketveri) metai; Pasirašė vyriausias (= vyriausiasis) buhalteris.

Sintaksės klaidos – didelės, labai pavojingos. Pavyzdžiui, veiksmažodis atitikti turi valdyti 

galininką (plg. žinomą patarlę Atitiko kirvis kotą), bet jeigu kas su atitikti rusų kalbos pavyzdžiu 

vartoja naudininką, pasako ir atitinka dydžiui (= dydį), atitinka amžiui (= amžių), atitinka nuo-

taikai (= nuotaiką), atitinka reikalavimams (= reikalavimus) ir pan.

Sintaksės klaidas nelengva atpažinti, taisyti. Suabejojus dėl morfologijos ir sintaksės dalykų, 

reikia tikrintis gramatikose bei kalbos kultūros leidiniuose (žr. Literatūros sąrašą ir Priedus).

Viešosios kalbos ypatumai. Kalbų rūšys

Viešojo ir privačiojo kalbėjimo panašumai: ir vienu, ir kitu atveju savo mintis reikia išdės-

tyti logiškai, tai, ką sakai, turi būti pritaikyta pašnekovui, pvz., vieną tą patį dalyką aiškinsi pen-

kerių metų vaikui, kitaip – suaugusiam žmogui. Reikia stengtis kalbėti įtikinamai. Norėdami 

pagrįsti savo mintis, piešiame vaizdą, pasakojame anekdotą, įspūdžiui sustiprinti panaudojame 

balso toną, veido išraišką, gestus. Kalbėdami stebime kito žmogaus reakciją: ką jis sako, ką daro, 

kaip atrodo jo veidas.

Skirtumai: viešoji monologinė kalba turi aiškesnę struktūrą; viešoji kalba turi būti tai-

syklinga tiek žodyno, tiek gramatikos bei tarties požiūriu; viešoji kalba kitaip pateikiama negu 

paprastas pašnekesys. Kalbant viešai nederėtų demonstruoti savo manierų, pvz., daryti įvairių 

grimasų ar pozų, taip pat reikėtų atsikratyti pertarų bei „mykimo“.

Viešųjų kalbų klasifikacija: informacinės kalbos (pranešimas, referatas, paskaita, 

pamoka); apeliacinės kalbos (mitingų, agitacinė, propagandinė, protesto, priešrinkiminė, patri-

otinė kalba, pamokslas); emocinės kalbos (šventinė, pristatomoji, sveikinimo, padėkos, jubilie-

jaus, epitafinė (kalba prie kapo); atminų kalba (kalba mirties metinių proga); proginis pamoks-

las; tostas.

Kalbos planavimas: pasirinkti temą; surinkti medžiagą; dėstymo planavimas; įžangos ir 

pabaigos rengimas; teksto parašymas; sakymas balsu ir praktika.
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1.  Remdamiesi savo žiniomis bei patirtimi, parašykite laišką tema ,,Ką 
papasakočiau užsieniečiui apie lietuvių kalbą?“ Apimtis 150–200 žodžių.

2.  Aprašykite savo pasirinktą specialybę. Pamąstykite apie savo patirtį, asmenines 
savybes, gebėjimus, tinkančius Jūsų pasirinktai profesijai. Paaiškinkite, kodėl 
pasirinkote šią specialybę, kaip įsivaizduojate savo veiklą toje srityje. Apimtis 
200–250 žodžių.

3.  Parašykite padėkos kalbą (10–15 sakinių) pagal pateiktą struktūrą: 
A. Padėkoti už įvertinimą; B. Pasakyti, kaip tai Jums svarbu; C. Padėkoti 
prisidėjusiesiems prie Jūsų pasiekimo; D. Galima papasakoti ką nors įdomaus iš 
Jūsų gyvenimo.

4. Nustatykite, kurių profesijų atstovams dažniausiai tenka bendrauti.

5. Sudarykite sąrašą profesijų ir pareigybių, kurių esminė dalis: 
A. Bendravimas su klientais; B. Vadovavimas ir kalbų sakymas.

6. Parašykite bent tris motyvus, dėl kurių priskyrėte savo profesiją vienai iš grupių. 

7. Pasvarstykite, koks pašnekovas yra geras, ir koks – blogas. Parašykite po 5 
pirmiausia į galvą atėjusius apibūdinimus; pasitarkite su draugu. 

8. Kurių savybių Jums, kaip geram pašnekovui, dar trūksta?

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS
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INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS MOKYMOSI IR PROFESINĖJE VEIKLOSE

 � Nuotolinis mokymasis;

 � Informacijos paieška internete;

 � Komunikacija IKT priemonių pagalba.

Nuotolinis mokymasis

Technologijos yra neatskiriama nuotolinio mokymosi dalis. Istoriškai nuotolinis 
mokymas yra susijęs su technologijų plėtra. Mokslininkai pažymi, kad nuotolinis mokymas 
prasidėjo atsiradus industrinei visuomenei. XIX amžiaus pabaigoje nuotolinis mokymas 
buvo įsitvirtinęs kaip korespondencijos  studijos, t. y. studijos susirašinėjant.

Interneto atsiradimas ir įvairios sparčiai besiplėtojančios technologijos leido išplisti 
nuotoliniam mokymui bei paskatino besimokančiųjų bendravimą ir bendradarbiavimą. 
Šiuo metu dažniau mokymo studijų dėmesio centre atsiranda ne organizaciniai, bet peda-
goginiai klausimai, susiję su mokymo/ų vedimu. 

Kalbant apie nuotolines ir tradicines studijas, galima išskirti tokius nuotolinių studijų 
pranašumo ypatumus:

Lankstumas. Galimybė studijuoti patogiu laiku, patogioje vietoje, patogiu tempu;
Modulinė struktūra. Galimybė iš atskirų kursų modulių sudaryti individualius ar gru-

pinius mokymosi planus;
Technologiškumas. Naujausių informacinių ir komunikacinių technologijų panaudo-

jimas (spausdinta medžiaga, radijas, vaizdajuostės, garsajuostės, kompaktinės plokštelės, 
telekomunikacijos, virtuali mokymo aplinka ir kt.);

Naujas dėstytojo vaidmuo. Kuratoriams ir dėstytojams tenka svarbesnis vaidmuo, 
jiems būtina išmanyti technologijas, atsiranda naujos funkcijos: mokymosi proceso koor-
dinavimas, konsultavimas, dėstomo kurso koregavimas, vadovavimas projektams ir pan.;

Nauji reikalavimai besimokančiajam. Būtina tiksli motyvacija, savarankiškumas, 
darbštumas, tam tikri pagrindiniai technologijų naudojimo įgūdžiai;

Dvipusė komunikacija. Studentai ir dėstytojai bendrauja tiek sinchroniškai, tiek 
asinchroniškai;

Lygiagretumas. Galimybė studijuoti neatitrūkstant nuo profesinės veiklos, iš karto 
pritaikant naujai įgytus įgūdžius praktikoje;

Ekonomiškumas. Užsienyje atliktų tyrimų duomenys rodo, kad nuotolinės studijos 
yra pigesnės negu tradicinės. Tai pasiekiama efektyvesniu patalpų, techninių priemonių 
panaudojimu, koncentruotu ir unifikuotu mokymo medžiagos turiniu bei galimybe dirbti su 
dideliu studijuojančiųjų srautu;
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Socialinė lygybė. Vienodos galimybės įgyti išsilavinimą, nepriklausomai nuo gyvena-
mosios vietos, sveikatos būklės ar materialinių išteklių;

Tarptautiškumas. Pasaulinių laimėjimų švietimo paslaugų rinkoje eksportas ir impor-
tas, tarptautinis bendradarbiavimas.

Nuotolinės studijos vykdomos virtualių mokymosi aplinkų pagalba. Šiuo metu viena 
populiariausių yra Moodle (moodle.org). Tai – australų sukurta sistema, suprojektuota 
organizuoti mokymąsi tinkle. Moodle yra atviro kodo, žiniatinklinė virtualioji mokymosi 
aplinka, sukurta remiantis socialinės konstruktyvistinės pedagogikos samprata (bendra-
darbiavimas, aktyvumas, kritinis vertinimas ir kt.), kai žinios konstruojamos studentams 
bendraujant tarpusavyje arba su dėstytoju. Kadangi Moodle yra atvira, nemokamai plati-
nama sistema, kurią, nepažeidžiant licencijos sutarties, galima pritaikyti savo poreikiams, 
išsiversti į norimą kalbą ir naudoti be apribojimų. Sistema išversta arba verčiama į 50 kalbų. 
Moodle sėkmingai taikoma aukštojo mokslo, profesinio bei bendrojo lavinimo įstaigose.

Virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) vyksta visas ugdymo procesas: pateikiamas 
visas kurso ar modulio turinys, bendraujama diskutuojant (forumuose, pokalbiuose ar elek-
troniniu paštu), atliekamos praktinės užduotys, vyksta darbas grupėse, o įgytos žinios bei 
gebėjimai tikrinami kompiuteriniais testais, vertinama automatinėmis priemonėmis ir 
pan.

VMA leidžia įvairius mokymosi scenarijus ir metodus. Panašiai, kaip ir tikroje moky-
mosi aplinkoje (pvz., klasėje, būrelyje), VMA siekiama padėti mokiniams mokytis, stebėti 
mokymosi procesą, tobulinti jo turinį. Taigi VMA galėtume apibūdinti kaip mokomosios 
medžiagos, užduočių, bendravimo ir vertinimo priemonių sistemą, leidžiančią lanksčiai 
valdyti ugdymo procesą.

Bendrieji virtualios mokymosi aplinkos bruožai
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Bendrieji virtualios mokymosi aplinkos bruožai

VMA pirmiausia pradėta naudoti aukštosiose mokyklose. Taip vyko užsienio šalyse, 
taip buvo ir Lietuvoje. Universitetai jau plačiai naudojasi virtualiomis mokymosi aplinkomis 
– taip studentams dėstoma vis didesnė dalis universiteto kursų. Kiek vėliau VMA imta diegti 
ir bendrojo lavinimo mokyklose. Aukštosiose mokyklose VMA dažniau naudojamos tradici-
niam nuotoliniam mokymuisi, kai dėstytojas ir studentas negali dažnai susitikti. Tačiau šis 
ugdymo modelis neatitinka bendrojo lavinimo mokyklų tikslų, todėl imama ieškoti kitokių 
VMA taikymo būdų, mokymasis mokykloje derinamas su pagalba namuose, ieškoma speci-
finių ugdymo sričių, kuriose virtualus mokymas būtų pageidautinas ir veiksmingas (pavyz-
džiui, darbui su itin gabiais vaikais).

Aptarus esminius virtualiosios mokymosi aplinkos bruožus, palyginkime juos su nuo-
toliniu mokymusi. Nuotolinis mokymasis yra bendresnė sąvoka, ja pirmiausia nusakomas 
mokinio ir mokytojo fizinis atstumas. Virtuali mokymosi aplinka yra viena iš veiksmin-
giausių priemonių nuotoliniam mokymui įgyvendinti. Taigi nuotolinį mokymąsi galima 
organizuoti įvairiai, pavyzdžiui, vaizdo konferencija. Netgi elektroninių laiškų su užduoti-
mis ir paaiškinimais siuntimas mokiniams galėtų būti vienas iš nuotolinio mokymo būdų. 
O VMA yra priemonė sistemingam, tvarkingam nuotoliniam mokymo būdui išreikšti, orga-
nizuoti mokymosi procesą.

Informacijos paieška internete

Visų pirma reikia pastebėti, kad lietuviškas interneto pavadinimas yra pasaulinis 
žiniatinklis arba tiesiog žiniatinklis. Internetas – tai paprasčiausias tinklas, kurį sudaro tar-
pusavyje sujungti ir vienas su kitu komunikuojantys kompiuteriai.

Naršymui internete naudojamos naršyklės. Jų būna įvairių:

Internet Explorer

FireFox

Google Chrome                        ir kt.
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Kaip vyksta naršymas

1. Pasileiskite interneto naršyklę, pvz. Internet Explorer                ar FireFox

2. Adreso juostoje įrašykite adresą, pvz. www.delfi.lt, ir spauskite Enter klavišą:

Informacijos įrašymas iš žiniatinklio

Informaciją galima įrašyti keliais būdais:
 � Nukopijuoti informaciją į savo kompiuterį;

 � Pažymėti naršyklėje Jus dominančios informacijos adresą (funkcija Favorite/
Bookmark);

Funkcija Favorite (mėgstamiausi):

1. Atsidarykite Jus dominantį puslapį, pvz.: www.delfi.lt;

2. Jei naudojate Internet Explorer naršyklę, viršuje spauskite užrašą Add to Favorites 
(pridėti prie mėgstamiausiųjų); 

3. Jei naudojate FireFox naršyklę, viršuje spauskite užrašą Bookmarks, tada Bookmark 
this page (pažymėti šį puslapį):
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Komunikacija IKT priemonių pagalba

Tobulėjančiame pasaulyje keičiasi ne tik aplinka, bet ir mes, mūsų tarpusavio ben-
dravimas. Tarpasmeninės komunikacijos priemonės vis labiau plinta mūsų kasdieniniame 
gyvenime. Ar kada būtume pagalvoję, kad bendrausime ir matysime žmogų kitame pasaulio 
krašte net neišėję iš namų? Neabejotina – visuotinė prieiga prie modernių multimodali-
nių komunikacijos sistemų turi didžiulį potencialą keisti bei praturtinti socialines sąvei-
kas tarp asmenų. Viena iš paprasčiausių šių dienų komunikacijos formų yra elektroninis 
paštas. Populiariausias iš jų yra kompanijos Google siūlomas paštas Gmail, tad jį toliau ir 
pristatysime. 

Elektroninė komunikacija (el. paštas)

Kas yra Gmail? 
Gmail – tai kompanijos Google el. pašto sistema, kurią pati Google apibūdina taip: 

„Gmail – tai naujos rūšies interneto paštas, sukurtas vadovaujantis idėja, kad el. paštas gali 
būti intuityvesnis, efektyvesnis ir naudingesnis“. 

Kaip juo naudotis?
Adreso juostoje (tai yra ta vieta, į kurią įvedame tinklalapio adresą), esančioje naršyklės 

viršuje, įrašome adresą www.gmail.com. Spaudžiame Enter ir atverčiamas www.gmail.com 
tinklalapis.

Tinklalapio apačioje matome mygtuką, leidžiantį sukurti paskyrą. Spaudžiame šį myg-
tuką, ir atveriamas langas (sukurti Google sąskaitą Gmail), kuriame pateiksime informaciją 
apie save ir taip susikursime savo elektroninį paštą. Reikės užpildyti čia matomus langelius.

Kaip registruotis?
Vardas – čia rašote savo vardą;
Pavardė – čia rašote savo pavardę;
Norimas naudotojo vardas – pasirenkate naudotojo vardu savo vardą ir pavardę ir juos 

įrašote į šį laukelį. Taigi Jūsų vartotojo vardas bus vardenispavardenis@gamil.com. Jūsų 
pasirinktas naudotojo vardas turi būti nuo 6 iki 30 simbolių. Į laukelį įrašius pasirinktą nau-
dotojo vardą, reikia spausti žemiau esantį mygtuką, kuris tikrina galimybę. Sistema pati-
krina, ar Jūsų pasirinktas naudotojo vardas nėra užimtas. Jeigu toks vardas jau yra užimtas, 
Jums pasiūlomos kelios galimybės, kokį panašų vardą Jūs galėtumėte pasirinkti. Tad Jūs 
renkatės iš pasirinktų vardų arba sugalvojate naują naudotojo vardą. Jeigu paspaudus myg-
tuką tikrinti galimybę matome užrašą, kad Jūsų pasirinktas naudotojo vardas yra galimas, 
vadinasi, viskas gerai – galima tęsti toliau. Dėmesio: turite pasirinkti tokį naudotojo vardą, 
kurį prisiminsite ir ateityje;
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Pasirinkite slaptažodį – jį vartosite kiekvieną kartą prisijungdami. Jūsų pasirinktas 
slaptažodis turėtų būti ne mažiau 8 simbolių. Šalia slaptažodžio laukelio matome užrašą 
slaptažodžio stiprumas. Jums įvedus savo pasirinktą slaptažodį, sistema nustato, ar šis slap-
tažodis yra sunkiai (stiprus) ar lengvai (silpnas) atspėjamas;

Iš naujo įveskite slaptažodį. Šiame laukelyje dar kartą įrašote savo pasirinktą slapta-
žodį, kad sistema patikrintų, ar nesuklydote jį rašydami;

Apsaugos klausimas – turite įrašyti klausimą, kurio atsakymą visada prisimintumėte;
Atsakymas – šiame langelyje įrašome prieš tai užrašyto klausimo atsakymą;
Papildomas el. paštas – šiame langelyje įrašomas kitas (jei tokį turite) Jūsų elektro-

ninio pašto adresas, kuris bus naudojamas Jūsų atpažinimui, jeigu iškiltų problemų arba 
pamirštumėte slaptažodį. Jeigu neturite kito elektroninio pašto, galite šio lauko nepildyti;

Vieta – šiame langelyje įrašoma valstybė, kurioje Jūs gyvenate. Dažniausiai jau yra 
pasiūloma Lietuva, tad nieko keisti nereikia;

Žodžio patikra – į šį langelį turite įrašyti žemiau matomus simbolius;
Paslaugos teikimo sąlygos – čia Jums reikėtų perskaityti žemiau esančią informaciją, 

kur pateiktos paslaugų teikimo sąlygos. Spausdami Aš sutinku, Jūs sutinkate su aukščiau 
pateiktomis Paslaugos sąlygomis ir Programos taisyklėmis bei Privatumo politika. Jeigu visos 
sąlygos Jus tenkina, spauskite žemiau esantį mygtuką Sutinku. Sukurkite sąskaitą.

Jeigu kur nors padarėte klaidų, sistema prašo pakartoti vieną ar kitą veiksmą, pvz., 
pakartoti slaptažodį. Padarykite tai ir iš naujo įrašykite simbolius į laukelį Žodžio patikra. 
Jeigu viskas yra gerai, toliau atsiveria langas, kuriame Jūs esate sveikinamas, sėkmingai 
prisijungęs prie Gmail.

Mokslininkų įrodyta, jog bene svarbiausias žmonių bendravimo aspektas yra regi-
moji komunikacija. Naujosios technologijos suteikia galimybę išvysti asmenis, su kuriais 
bendraujame, nesvarbu kokiame pasaulio krašte jie bebūtų. Labiausiai paplitusi tiesioginė 
vizualinė komunikacija yra vaizdo konferencijos. Jų vieta visuomet būna internetas. Pačios 
konferencijos yra dviejų rūšių: viešos ir uždaros. Prie viešų vaizdo konferencijų gali jungtis 
kiekvienas norintis, o į uždarą konferenciją patekti galima tik esant pakviestam jos šeimi-
ninko arba turint specialius prisijungimo duomenis. Pastarąsias ypač mėgsta verslininkai. 
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1.  Pasirinkto vieno iš nuotolinio mokymosi teigiamų aspektų lyginimas su 
tradicinėmis studijomis. Šios užduoties tikslas – įgyti komunikacijos internete 
gebėjimus. 

A.  Susiskirstykite į grupes po 3 mokinius;

B.  Aprašykite pasirinktą aspektą (4–5 psl.);

C. Parenkite pristatymo skaidres;

D.  Pristatykite savo darbą naudodamiesi vaizdo konferencijų įranga.

2. Socialinių įrankių aprašymas bei pristatymas.

A.  Mokiniai suskirstomi poromis;

B.  Viena mokinių pora pasirenka vieną socialinės tinklaveikos įrankį (FaceBook, 
Doodle, Skype, RSS, LinkedIn, Twitter ir pan.);

C.  Dirbdami drauge mokiniai parengia rašto darbą, kurį sudaro šios dalys:

 � Įvadas (trumpas socialinės tinklaveikos įrankio pristatymas. Pagrindinės 
funkcijos, tikslai);

 � Mokinių parinktas pavyzdys, kaip šį socialinės tinklaveikos įrankį galimą 
naudoti mokymosi procesuose;

 � Išvados.

Rašto darbo apimtis – iki 5 psl. (1,5 eilėtarpis, Times New Roman šriftas).

D.  Mokinių, dirbusių drauge, pora pristato pasirinktą įrankį. Kiti mokiniai yra 
išmokomi šiuo įrankiu naudotis.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS
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http://www.studijuok.lt/course/33/google_galimybes_kaip_greitai_ir_teisingai_
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EKONOMIKOS TEORIJOS IR VERSLO PAGRINDAI

 � Rinkos ekonominė sistema;

 � Paklausa. Pasiūla. Rinkos pusiausvyros kaina;

 � Vartotojai. Taupytojai. Investuotojai;

 � Verslo organizavimas ir finansavimas;

 � Konkurencija ir rinkodara. 

Rinkos ekonominė sistema

Rinka yra tokia sistema, kai žmonės tarpusavyje gali laisvai mainytis. Žmogus, ten-
kindamas savo poreikius, perka prekes ir paslaugas. Visuomenės norai ir poreikiai yra beri-
biai, o ištekliai – labai riboti. Taigi ekonomika yra mokslas apie tai, kaip veiksmingiausiai 
naudoti turimus ribotus gamybos išteklius, kad būtų geriausiai patenkinti neriboti visuo-
menės poreikiai prekėms ir paslaugoms įsigyti. Skiriamos trys išteklių arba gamybos veiks-
nių grupės: gamtiniai, žmogiškieji ir kapitalo ištekliai. Dažnai į gamybos veiksnių sąrašą 
įtraukiamas ir verslumas. Verslumas – tai verslui pradėti ir jam tvarkyti reikalingi ypatingi 
asmeniniai žmogaus gebėjimai. Ekonomikos teoriją sudaro dvi dalys: mikroekonomika ir 
makroekonomika. Mikroekonomika – ekonomikos mokslo šaka, nagrinėjanti pavienių 
asmenų, šeimų, verslo įmonių, ūkio šakų bei kitų savarankiškai priimančiųjų sprendimus, 
ūkio subjektų veiklą. Makroekonomika – ekonomikos mokslo šaka, nagrinėjanti naciona-
linę ekonomikos sistemą kaip visumą. 

Paklausa. Pasiūla. Rinkos pusiausvyros kaina

Paklausa – konkrečių prekių ar paslaugų kiekiai, kuriuos vartotojai (pirkėjai) kon-
krečiu metu nori ir gali įsigyti įvairiomis kainomis. Konkrečių produktų paklausos kiekiai 
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kinta. Paklausos pokytį gali sukelti šių veiksnių kitimas: pajamų, pakaitalų kainų, pirkėjų 
skaičiaus, komplektinių produktų kainų, lūkesčių, skonių ir įpročių kitimas. Pasiūla – įvai-
rūs konkrečios prekės kiekiai, kuriuos gamintojai konkrečiu metu nori ir gali parduoti skir-
tingomis tos prekės kainomis. Gamintojai dažniausia kurį nors produktą siūlo už didesnę 
kainą, nes jie siekia pelno. Rinkos pusiausvyros kaina, arba tiesiog rinkos kaina, – kaina, 
kuri suderina pirkėjų norimą pirkti prekės kiekį su pardavėjų norimu parduoti kiekiu. Kai 
prekės kaina yra mažesnė ar didesnė už rinkos kainą, susidaro tos prekės stoka arba perte-
klius. Konkurencija rinkoje tai pašalina.

Vartotojai. Taupytojai. Investuotojai

Vartotojas yra žmogus, turintis pajamas ir perkantis prekės ir paslaugas asmeniniam 
naudojimui. Pajamų rūšys: darbo užmokestis, alga, nuoma, palūkanos, pelnas. Asmeninio 
biudžeto sudarymas vartotojams ir taupytojams padėtų teisingai pasirinkti. Taupyti ir inves-
tuoti reikėtų laisvas lėšas. Laisvos lėšos – tai pajamos atėmus išlaidas. Pradedant taupyti, 
labai svarbu nustatyti finansinius tikslus, įvertinti pajamas, suplanuoti išlaidas. Investuojant 
pinigus, reikia įvertinti tris kriterijus: saugumą, pelningumą, likvidumą. Asmeninį turtą 
galima didinti ir kitais būdais. Populiariausios draudimo formos: gyvybės, sveikatos, turto, 
civilinės atsakomybės draudimas.

Verslo organizavimas ir finansavimas

Verslą paranku pradėti, kai atsiranda netikėta galimybė, keičiasi rinkos sąlygos, įsta-
tymai, kyla idėja, kaip patobulinti jau esamą gaminį, sukuriamas esamo produkto pakaita-
las ar produktas, kurio nėra rinkoje. Verslininkas – tai asmuo, kuris imasi rizikos sukurti 
naują produktą arba įdiegti geresnį komercinės veiklos būdą. Pagrindinės verslo organiza-
vimo formos: individualioji įmonė, ūkinė bendrija, bendrovė, ne pelno organizacija, valsty-
binė įmonė, kooperatyvas. Finansų rinkoje vyksta pinigų mainai tarp norinčių pasiskolinti 
ir taupytojų. Skiriamos trumpalaikio ir ilgalaikio finansavimo formos. Finansų ataskaitos: 
įmonės balansas, pelno (nuostolių) ataskaita ir kt.

Konkurencija ir rinkodara

Konkurencija – pirkėjų ir pardavėjų varžymasis perkant ir parduodant išteklius bei 
gaminius. Rinkos struktūros tipai: tobuloji konkurencija, monopolinė konkurencija, oligo-
polija, monopolija. Rinkos ekonomikos sąlygomis sėkmingose rinkose egzistuoja konkuren-
cija. Verslininkai turi peržiūrėti savo tikslus, žinoti savo pirkėjų poreikius ir siekti aplenkti 
konkurentus. Rinkodara – tai veikla, kuria siekiama tenkinti vartotojų poreikius mainų 
procese. Rinkodaros dėmenys: produktas, kaina, pardavimų rėmimas, pardavimo vieta. 
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Rinkodaros funkcijos: informacijos surinkimas, produkto pardavimas, finansavimas, stan-
dartizavimas ir klasifikavimas, rizikos vadyba.

1. Prisiminkite, kaip didieji prekybos centrai tenkina jūsų, kaip kliento, poreikius. 
Aprašykite, kaip nustatysite savo būsimo kliento poreikius;

2. Sukurkite planuojamos teikti paslaugos reklamą;

3. Atlikite testą. Grafoje Atsakymas įrašykite pasirinkto atsakymo varianto raidę. 

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

EIL. 
NR. KLAUSIMAS ATSAKYMŲ VARIANTAI ATSAKYMAS

1. Kas rinkos 
ekonomikoje 
lemia prekių 
ir paslaugų 
gamybą?

A. Laisvieji mainai;

B. Stygius;

C. Vyriausybė; 

D. Bankai.

2. Kas yra verslas? A. Veikla, teikianti naudą visiems; 

B. Veikla, susieta su prekių gamyba; 

C. Veikla siekiant gauti pelną; 

D. Visi atsakymai teisingi.

3. Ką vadiname 
paslauga?

A. Bet kokia nauda, kurią viena pusė gali 
pasiūlyti kitai;

B. Veikla, kuri nekuria ir neperdirba fizinių 
produktų;

C. Veikla, kuri kuria ir perdirba fizinius 
produktus;

D. Neapčiuopiama veikla, pasireiškianti 
vartotojui sąveikaujant su paslaugos teikėju.

4. Rinka egzistuoja 
ten, kur:

A. Vartotojai reiškia savo poreikius ir norus;

B. Gaminiai yra reklamuojami;

C. Vyriausybė ir komersantai stato parduotuves;

D. Pirkėjai ir pardavėjai už pinigus keičiasi 
prekėmis ir paslaugomis.
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5. Kas būdinga 
rinkos 
ekonomikai?

A. Tradicijos ir papročiai;

B. Privati nuosavybė, konkurencija ir kainų 
sistema;

C. Planinė ekonomika ir valstybės nuosavybė;

D. Vergvaldžių ir vergų santykiai.

6. Kas yra pelnas? A. Produkcija įmonės sandėlyje;

B. Įmonės pajamos, gautos už parduotą 
produkciją; 

C. Pajamų ir sąnaudų skirtumas;

D. Atlyginimas už darbą.

7. Kokios yra 
verslininkystės 
rūšys?

A. Gamybinė, komercinė, finansinė;

B. Gamybinė ir bankinė;

C. Komercinė ir gamybinė;

D. Finansinė ir parduotuvinė.

8. Jei produkto 
paklausa didėja 
greičiau už 
pasiūlą, kaip 
kis rinkos 
pusiausvyros 
kaina?

A. Kris;

B. Pakils;

C. Liks nepakitusi;

D. Nepakanka informacijos atsakyti į klausimą.

9. Konkurencija 
yra svarbi, nes:

A. Apriboja pasiūlos ir paklausos padarinius;

B. Pašalina pelno siekimą;

C. Skatina gamintojus našiau dirbti;

D. Sukuria rinką, kurioje gamintojai kontroliuoja 
kainas.

10. Žmonės, kurie 
savo santaupas 
investuoja į 
akcijas:

A. Užsidirba pinigų, jei parduoda tas akcijas už 
didesnę kainą nei jas pirko;

B. Gauna daug pelno;

C. Investuoja su labai maža rizika;

D. Nedalyvauja šalies finansų rinkoje.
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REKOMENDUOJAMAS LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. *Ekonomika ir verslas (2008). Vilnius: LJA. 

2. Autorių kolektyvas (2006). Ekonomika. Kaunas: VDU leidykla.

3. *Makutėnas V., Makutėnienė D. (2003). Ekonomika. Kaunas: Šviesa.

4. *Maldeikienė A. (2004). Ekonomika. Vilnius: Tyto alba.

5. Martinkus B., Žilinkas V. (2001). Ekonomikos pagrindai. Kaunas: Technologija.

6. Snieška V. ir kt. (2006). Mikroekonomika. Kaunas: Technologija. 

Pastaba: * pažymėti leidiniai skirti mokiniams, kurie vidurinėje mokykloje nebuvo pasi-
rinkę ekonomikos ir verslo mokomojo dalyko.

ESTETINIS POŽIŪRIS Į PASAULĮ

 � Estetikos samprata;

 � Estetinės kategorijos;

 � Estetinis pasaulio suvokimas.

Estetikos samprata 

Estetikos mokslo užuomazgos atsirado prieš 2500 m. senovės Egipte, Indijoje, Kinijoje 
ir išsivystė senovės Graikijoje.

Šiuolaikinėje estetikoje galima išskirti 3 pagrindinius estetikos objekto traktavimus:
1. Estetika – tai mokslas apie meną;

2. Estetika – tai mokslas apie grožį;

3. Estetika – tai mokslas apie bendriausius estetinio pasaulio pažinimo dėsningumus.

Estetikoje galima išskirti 3 skirtingos paskirties objektų grupes:
1. Natūralūs gamtos objektai;

2. Naudojimui skirti daiktai;

3. Specialiai sukurti objektai – meno kūriniai. Jie turi didžiausią estetinę vertę.

Skonį formuoja bendroji kultūra, estetinis auklėjimas. Estetinio auklėjimo tikslas 
– formuoti savitą, estetinį žmogaus santykį su tikrove, su pasauliu: išugdyti sugebėjimą 
pajusti grožį mus supančioje aplinkoje, kelti žmogaus kultūrą.
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Estetinės kategorijos

Tikrovei estetiškai suvokti bei vertinti yra sukurtos estetinės kategorijos, apibūdinan-
čios tam tikrus estetinius reiškinius. Pagrindinės estetinės kategorijos – grožis, tragišku-
mas ir komiškumas. Šalia jų grupuojasi kitos kategorijos: kilnumas, graudumas, herojiš-
kumas, didingumas ir t. t.

Nė vienas estetinis reiškinys negali būti visiškai atskleistas nepasitelkus grožio kate-
gorijos. Ja remdamiesi galime estetiškai įvertinti gamtą, visuomenės gyvenimą, meno kūri-
nius. Harmonija, darna žmogui asocijuojasi su grožiu. Gražu yra tai, kas atitinka žmogaus 
supratimą apie tobulą gyvenimą, kas atitinka žmogaus idealą.

Tragiškumo pagrindas yra įvairūs visuomeninio gyvenimo susidūrimai, konfliktai, 
nesutaikomų jėgų kova. Ši kova dažnai neša kančias ir pražūtį didvyriškiems kovotojams ir 
baigiasi tragiškai.

Tragiškumas gali būti tik ten, kur vyksta kova vardan kilnių visuomeninių idealų.
Komiškumui būdingi prieštaravimai, kurių pobūdis susijęs su neigiamais, bjauriais 

reiškiniais, su atskirų žmonių arba visuomenės grupių ydomis bei trūkumais. Komiškumui 
suvokti yra reikalingas išvystytas estetinis komiškumo jausmas, vadinamas humoru.

Estetinis pasaulio suvokimas

Estetinis žmogaus požiūris į pasaulį ir estetinė veikla atsirado ir išsivystė darbo eigoje.
Estetinis požiūris yra emocinis. Tai – savitas dvasinis pergyvenimas. Mes džiaugia-

mės, gėrimės, užjaučiame, bjaurimės, piktinamės. Estetinį požiūrį išreiškiame teigiamu ar 
neigiamu daikto ar reiškinio vertinimu: vieni daiktai mus žavi ir džiugina, kiti atstumia savo 
bjaurumu, vieni reiškiniai kelia pasigėrėjimą, kiti – pajuoką ir t. t. Estetinį požiūrį į pasaulį 
mes įkūnijame savo estetine veikla, kuri pasireiškia įvairiose gyvenimo srityse – mokykloje, 
darbe, buityje ir t. t. Visapusišką estetinį žmogaus požiūrį į tikrovę išreiškia menas. 

Kuo jautresnis žmogus grožiui, tuo labiau jis bus nepakantus bjaurumui, stengsis tobu-
linti gyvenimą. Išvystytas estetinis požiūris į pasaulį – pirmiausia siekis kurti naują grožį 
visose gyvenimo srityse, o ne tik grožio stebėjimas. Todėl taip svarbu išugdyti grožio jausmą.

Estetiškai mes suvokiame ir vertiname tikrovę turėdami prieš akis tam tikrą estetinį 
(grožio) idealą. Estetinis idealas – tobulo gyvenimo ir tobulo žmogaus įsivaizdavimas. Šį 
jausmą išugdo realus gyvenimas. Įvairiose epochose estetiniam idealui priklausė kilnios 
dvasinės žmogaus savybės, siekis grožio, gėrio. Estetinį idealą įkūnija menas.

Estetinio idealo pagrindu formuojasi estetinis skonis. Estetinis skonis – žmogaus 
sugebėjimas estetiškai vertinti įvairius gamtos reiškinius bei meno kūrinius, kurti estetiškai 
vertingus daiktus. Estetinis skonis yra emocinio pobūdžio. Jis pasireiškia kiekvienu atskiru 
atveju, kaip mes tiesiogiai suvokiame konkrečius reiškinius. Kiekvieno mūsų estetiniai sko-
niai yra skirtingi. Skonis yra individualesnis negu estetinis idealas. 
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1. Ką nagrinėja estetika?

2.  Kur pritaikysite estetikos žinias savo profesinėje veikloje?

3.  Kuo skiriasi estetika nuo etikos?

4.  Ar tai, kas gražu, yra vertinga?

5.  Parašykite savo nuomonę, pratęsdami mintį ir pateikdami bent vieną pavyzdį: 
„Estetiška darbuotojo išvaizda turi svarbią reikšmę bendravime su vartotoju 
(klientu), nes …“

6.  Kokius bendravimo principus taikysite bendraudami su vartotoju (klientu)?

7.  Ką Šv. Tomas Akvinietis kalbėjo apie grožį ir kokias savybes jam priskiria?

8.  Kas yra moralė, ir kodėl ji mums reikalinga?

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

REKOMENDUOJAMAS LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Andrijauskas A. (1995). Grožis ir menas. Vilnius: VDA leidykla.

2. Estetikos enciklopedija (2010). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.

BENDROSIOS ŽINIOS APIE CIVILINĘ SAUGĄ IR GELBĖJIMO SISTEMĄ

Civilinė sauga – veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų, visų ūkio 
subjektų, visuomeninių organizacijų, gyventojų pasirengimą ekstremaliai situacijai, veiks-
mus jai susidarius, padarinių šalinimą, visų valstybės išteklių panaudojimą gyventojams 
išgyventi, šalies ūkio gyvybingumui palaikyti, turtui ir aplinkai nuo susidariusios ekstrema-
lios situacijos poveikio apsaugoti, aktyviai šiuose procesuose dalyvaujant piliečiams.

Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslai:
1. Sudaryti sąlygas valstybės institucijoms, ūkio subjektams ir gyventojams pereiti 

iš įprastų gyvenimo (darbo) sąlygų į ekstremalios situacijos padėtį patiriant kuo 
mažesnius nuostolius, išlaikyti rimtį, išsaugoti žmonių gyvybę, sveikatą, turtą, 
apsaugoti aplinką nuo ekstremalios situacijos poveikio;
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2. Užtikrinti optimalų valstybės išteklių panaudojimą gyventojų saugumui užtikrinti, 
šalies ūkio gyvybingumui palaikyti, ekstremalių situacijų židiniams lokalizuoti ir 
jų padariniams šalinti;

3. Ruošti visuomenę praktiniams veiksmams ekstremalių situacijų atvejais, skatinti 
visuomenės iniciatyvą šiose srityse ir stiprinti pasitikėjimą civilinės saugos bei 
gelbėjimo sistemos veikla.

Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistemą sudaro:
 � Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija;

 � Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos;

 � Ministerijos, valstybės ir savivaldybių institucijos, savivaldybių priešgaisrinės ir 
kitos civilinės saugos tarnybos, ūkio subjektai, įstaigos;

 � Aplinkos stebėjimo ir laboratorinės kontrolės tinklas.

Atsižvelgdama į ekstremalių situacijų priežastis, pobūdį ir keliamą grėsmę, civilinės 
saugos ir gelbėjimo sistema įgyvendina šiuos uždavinius:

1. Perspėja gyventojus apie gresiančią ekstremalią situaciją, informuoja apie jos gali-
mus padarinius ir priemones jiems likviduoti;

2. Atlieka ekstremalių situacijų prevenciją;

3. Organizuoja gyventojų aprūpinimą individualiosiomis ir kolektyvinėmis apsaugos 
priemonėmis;

4. Žvalgo ir žymi pavojaus židinius;

5. Gesina gaisrus;

6. Atlieka gelbėjimo ir kitus neatidėliotinus darbus;

7. Palaiko viešąją tvarką nelaimės rajone;

8. Teikia medicinos pagalbą ir vykdo visuomenės sveikatos priežiūrą ekstremalių 
situacijų atvejais;

9. Evakuoja žmones ir turtą iš pavojingų teritorijų;

10. Vykdo sanitarinį švarinimą ir kitas kenksmingumo šalinimo priemones;

11. Organizuoja laikiną nukentėjusiųjų apgyvendinimą ir materialinį aprūpinimą;

12. Organizuoja žuvusiųjų laidojimą;

13. Organizuoja nutrauktą būtiniausių komunalinių paslaugų teikimą;

14. Teikia pagalbą gyvybiškai svarbiems objektams išsaugoti;
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15. Kaupia gyvybiškai svarbių materialinių vertybių atsargas;

16. Moko vadovus, darbuotojus, civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgas bei gel-
bėjimo veiksmų ekstremalių situacijų atvejais;

17. Tiria ir analizuoja ekstremalių įvykių priežastis.

Pagrindinis dokumentas, kuris reglamentuoja ir nustato tvarkas civilinės saugos sri-
tyje, – Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas.

Lietuvos Respublikos gyventojų teisės civilinės saugos srityje:
 � Ekstremalių situacijų ar jų pavojaus atvejais turi teisę į gyvybės ir sveikatos 

apsaugą, materialinę ir finansinę paramą;

 � Gauti informaciją apie galimus pavojus ir rekomendacijas kaip nuo jų apsisaugoti 
arba sumažinti pavojų savo ir kitų žmonių sveikatai.

Lietuvoje yra gana daug ekstremalių situacijų šaltinių, galinčių sukelti daugelio žmonių 
žūtį ar pakenkti sveikatai.

Ekstremali situacija – padėtis, kuri atsiranda dėl gamtinio, techninio, ekologinio ar 
socialinio pobūdžio priežasčių ar karo veiksmų ir kelia staigų bei didelį pavojų žmonių gyvy-
bei ar sveikatai, turtui, gamtai arba žmonių žūtį, sužalojimą ar turtinius nuostolius.

Ekstremalus įvykis – nustatytus kriterijus pasiekęs ar viršijęs gamtinio, techninio, 
ekologinio ar socialinio pobūdžio įvykis, keliantis pavojų žmonėms, jų fiziologinėms ar soci-
alinėms gyvenimo sąlygoms, turtui, ūkiui ir aplinkai.

Ekstremalių situacijų priežasčių rūšys skirstomos į keturias grupes: gamtinės, techni-
nės, ekologinės, socialinės.

Gamtinės – ryškūs klimato sąlygų pakitimai, sukeliantys stichines nelaimes, masi-
nius miškų ir durpynų gaisrus, geologiškai pavojingus reiškinius, ypač pavojingas arba 
masines epidemijas, epizootijas, epifitotijas.

Techninės – įvairių technologinių procesų sutrikimai, dėl kurių kyla gaisrai, įvyksta 
sprogimai, patenka į aplinką cheminiai ir radioaktyvieji teršalai, griūva pastatai, įvyksta 
įvairių transporto rūšių, energetikos, magistralių vamzdynų avarijos ir kiti ekstremalūs įvy-
kiai, būdingi pramonės objektams ir komunikacijoms.

Ekologinės – priežastys, sukeliančios sausumos būklės, atmosferos sudėties ir savy-
bių, hidrosferos būsenos pakitimus.

Socialinės – masinės riaušės ir neramumai, blokados, provokacijos, diversijos, teroro 
aktai, taip pat kariniai veiksmai Lietuvos ar kaimyninės valstybės teritorijoje.
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Civilinės saugos signalai

Siekdama paspartinti ir supaprastinti pranešimo apie susidariusias ekstremalias situ-
acijas perdavimą, Lietuvos Respublikos vyriausybė patvirtino civilinės saugos signalų sąrašą 
ir jų paskelbimo tvarką. Iš viso nustatyti 8 signalai:

 � Dėmesio visiems;

 � Radiacinis pavojus;

 � Cheminis pavojus;

 � Katastrofinis užtvindymas;

 � Potvynio pavojus;

 � Uragano pavojus;

 � Oro pavojus;

 � Oro pavojaus atšaukimas.

Parašyti rašto darbą apie civilinės saugos įtaką kasdieniniam žmonių gyvenimui 
(apimtis 2 psl.).

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

REKOMENDUOJAMAS LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Kučinskas S. (2009). Civilinė sauga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

2. Civilinė sauga dideliems ir mažiems (2007). Prieiga internete http://pdfknygos.
com/wp-content/uploads/2013/06/
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SAUGAUS DARBO ORGANIZAVIMO, ELEKTROSAUGOS, PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS IR 
DARBO HIGIENOS REIKALAVIMAI

Darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindinės sąvokos ir samprata

Darbuotojų sauga ir sveikata nagrinėja teisines darbuotojų saugos ir sveikatos orga-
nizavimo normas, darbo sąlygų gerinimo būdus, gamybinių traumų, apsinuodijimų ir pro-
fesinių ligų profilaktikos klausimus, saugius technologinius procesus, saugos nuo elektros 
būdus, darbo higienos, gamybinės sanitarijos klausimus, saugios statybos ir remonto būdus, 
apsaugos nuo gaisrų, sprogimų, avarijų būdus bei technikos priemones, keliamus reikalavi-
mus įmonėms projektuoti, planuoti, eksploatuoti.

Žmogus. Jo psichofizinės savybės, sąveika su aplinka. Ekologija

Dirbančio žmogaus organizmas reaguoja į daugelį įvairių dirgiklių: darbo operacijų 
trukmę, klausos, uoslės, regėjimo ir lytėjimo organų poveikį. Darbo sąlygos labai įvairios ir 
sudėtingos, dažnai išsiskiria daug šilumos, drėgmės, kenksmingų ir nuodingų medžiagų, 
didžiulį triukšmą kelia virpantys mechanizmai, prietaisai. Šie nepalankūs gamybiniai 
veiksniai profesiniu požiūriu yra žalingi. Jie sukelia profesines ligas, apsinuodijimus, didina 
traumų ir ligų tikimybę. Todėl labai svarbu nustatyti, kokie gamybiniai veiksniai yra pavo-
jingi, išsiaiškinti jų poveikį žmogaus organizmui ir gamtai bei imtis apsaugos priemonių.

Rizikos veiksniai, turintys įtakos žmogaus darbingumui ir sveikatai

Kenksmingas veiksnys – darbo aplinkoje esantis rizikos veiksnys, kuris veikdamas 
darbuotojo sveikatą gali sukelti ligą ar profesinę ligą, ir kurio ilgalaikis poveikis gali būti 
pavojingas gyvybei. Kenksmingu veiksniu gali būti gamybiniai aerozoliai, organinės, neor-
ganinės dulkės, vibracija, gamybinis triukšmas, lazerinis spinduliavimas, elektromagne-
tiniai laukai, aukšta arba žema temperatūra, padidėjęs atmosferos slėgis, nuodingosios 
medžiagos ir kt..

Pavojingas veiksnys – darbo aplinkoje esantis rizikos veiksnys, dėl kurio darbuotojas 
gali patirti ūmių sveikatos sutrikimų ar mirti (elektrosaugos ir priešgaisrinės saugos normų 
pažeidimai ir kt.). Didelę įtaką darbingumui ir sveikatai turi socialiniai veiksniai: darbo san-
tykiai, stresas.
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Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos

Nelaimingas atsitikimas darbe – įvykis darbe, įskaitant eismo įvykį darbo laiku, 
nustatyta tvarka ištirtas ir pripažintas nelaimingu atsitikimu darbe, kurio padarinys – 
darbuotojo trauma (lengva, sunki, mirtina). Įvykis darbe, kai darbuotojas mirė dėl ligos, 
nesusijusios su darbu, nepriskiriamas nelaimingam atsitikimui darbe. Nelaimingi atsitiki-
mai klasifikuojami pagal pasekmes: lengvi, sunkūs, mirtini; pagal nukentėjusiųjų skaičių 
– pavieniai, grupiniai; pagal ryšį su darbu – susiję su darbu (taip pat pakeliui į darbą arba iš 
darbo) ir nesusiję su darbu. Nelaimingų atsitikimų priežastys gali būti techninės, organiza-
cinės, sanitarinės.

Profesinė liga – ūmus ar lėtinis darbuotojo sveikatos sutrikimas, kurį sukėlė vienas ar 
daugiau kenksmingų arba pavojingų darbo aplinkos veiksnių, nustatyta tvarka pripažintas 
profesine liga. Profesinės ligos gali būti ūmios ir lėtinės. Jas sukeliantys veiksniai: cheminės 
medžiagos, dulkės (aerozoliai), biologiniai, fiziniai veiksniai, įtampa darbe ir kt.

Saugių ir sveikų darbo sąlygų formavimas. Instruktavimas, mokymas, atestavimas

Darbuotojai turi būti supažindinti su saugiais darbo būdais, mokomi saugių darbo 
metodų nepriklausomai nuo darbo stažo, kvalifikacijos, gamybos pobūdžio. Šiuo tikslu vyk-
domas instruktavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais pagal nustatyta tvarka 
patvirtintas instrukcijas. Instruktavimaibūna šie: įvadinis, darbo vietoje (pirminis, periodi-
nis, papildomas), specialusis.

Darbdavių, darbuotojų, padalinių vadovų atestavimas vykdomas baigus mokymo pro-
gramą, pareikalavus darbdaviui, pasikeitus darbo pobūdžiui, užfiksavus darbo pažeidimą, 
praėjus penkerių metų laikotarpiui nuo atestacijos.

Darbdavio ir  darbuotojo teisės ir pareigos. Darbo ir poilsio režimas

Darbdavys turi teisę reikalauti, kad darbuotojai laikytųsi darbuotojų saugos ir sveika-
tos norminių aktų; skirti drausmines baudas pažeidusiems saugos ir sveikatos norminius 
aktus; gauti iš valstybinio valdymo institucijų informaciją apie darbuotojų saugą ir sveikatą; 
perduoti dalį teisių ir pareigų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais įgaliotam asmeniui.
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Darbdavio pareigos: darbdavys privalo instruktuoti darbuotojus apie saugų darbą, 
sudarydamas sutartį, perkeldamas į kitą darbą, keisdamas darbo pobūdį, procesus, gamy-
bos technologiją, darbo sąlygas, pasikeitus saugos darbe standartams, normoms, instrukci-
joms. Darbdavys nemokamai duoda darbuotojams individualias ir kolektyvines saugos prie-
mones. Nelaimingų atsitikimų atvejais darbdavys privalo garantuoti darbuotojams skubią 
medicinos pagalbą.

Darbuotojai turi teisę reikalauti, kad darbdavys garantuotų darbuotojų saugą ir svei-
katą, aprūpintų darbo drabužiais, individualiomis saugos priemonėmis, sužinoti iš darbda-
vio apie jų darbo aplinkoje esančius sveikatai kenksmingus ir pavojingus veiksnius, atsisa-
kyti dirbti, jeigu yra pavojus sveikatai ir gyvybei, taip pat dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai 
atlikti nėra išmokyti, nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai 
dėl nesaugių darbo sąlygų.

Darbuotojų pareigos: darbuotojai privalo saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų svei-
katai, mokėti saugiai dirbti, susipažinti su darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų 
reikalavimais ir juos vykdyti, laikytis mašinų ir mechanizmų eksploatavimo taisyklių, dar-
buotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo prie-
monėmis ir apie tai pranešti darbdaviui.

Darbo ir poilsio režimus reglamentuoja Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 40 
straipsnis.

Elektrosauga

Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui priklauso nuo šių veiksnių: kūno elek-
trinės varžos, srovės stiprumo, dažnio, srovės tekėjimo trukmės, srovės kelio,  rūšies (nuola-
tinė, kintama). Galimos traumos, kurias sukelia elektros srovė: nudegimai, elektros smūgis, 
elektros šokas. Saugumui užtikrinti, eksploatuojant elektros įrenginius, taikomos organi-
zacinės ir techninės priemonės. Pagrindiniai elektrosaugos būdai: įžeminimas ir įnulini-
mas. Įžeminimas – tai elektros įrenginių srovei laidžių korpusų sujungimas elektros gran-
dine su žeme, siekiant apsaugoti žmogų nuo srovės, kurią sukelia atsitiktinai atsiradusi 
įtampa tarp korpuso ir žemės.  Įnulinimas – tai elektros srovei laidžių korpusų ir kitų kons-
trukcijų dalių sujungimas elektros grandine su įžemintu maitinimo tinklo nuliniu laidu. 

Priešgaisrinė sauga

Degimas – greita medžiagų oksidacijos reakcija, kurios metu išsiskiria šiluma ir 
šviesa (liepsna). Degimo procesui būtini veiksniai: degi medžiaga, oksidatorius, uždegimo 
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šaltinis. Gaisras – nekontroliuojamas degimo procesas, kai susidaro materialiniai nuosto-
liai. Gaisrų kilimo priežastimi gali būti neatsargus elgesys su ugnimi, netvarkingi elektros 
įrenginiai ir jų naudojimo taisyklių pažeidimas, neatsargus elgesys su šildymo prietaisais 
ir kt. Pagrindiniai gaisrų gesinimo būdai yra fizinis ir cheminis. Dažniausiai naudojamos 
gesinimo priemonės: vanduo, vandens garai, putos, apdangalai, smėlis ir kt. Gaisrui gesinti 
naudojami gesintuvai parenkami pagal gesinančias medžiagas: putas, skystį, angliarūgštę, 
aerozolį, miltelius,  gali būti ir kombinuoti.

Pirmoji pagalba nukentėjusiajam

Darbuotojai privalo žinoti pirmosios pagalbos suteikimo būdus esant nedidelėms trau-
moms: susimušus, patempus raiščius, susižeidus, kraujuojant, apsinuodijus dujomis ar 
garais ir nukentėjus nuo elektros srovės. Tikrinama visų ateinančiųjų dirbti ir dirbančiųjų 
didesnio pavojingumo ar kenksmingomis sąlygomis sveikata. Įmonėje turi būti pirmosios 
medicinos pagalbos vaistinėlių, nuolat papildomų medikamentais, tvarsliava. Jei darbuoto-
jas gavo traumą, būtina skubiai suteikti pirmąją medicinos pagalbą.

Pažymėkite vieną teisingą atsakymą:

1. Kas yra darbuotojų sauga ir sveikata?

A.  Tai – darbuotojų mokymas;

B.  Profilaktinės priemonės, kaip išsaugoti sveikatą;

C.  Visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir 
gyvybei išsaugoti.

2. Kenksmingas veiksnys:

A.  Darbo aplinkos veiksnys, dėl kurio susidarius atsitiktinėms aplinkybėms, 
darbuotojas gali būti traumuotas, gali žūti arba ūmiai pablogėti jo sveikata;

B.  Darbo aplinkoje esantis rizikos veiksnys, kuris, veikdamas darbuotojo sveikatą, 
gali sukelti profesinę ligą, o jo ilgalaikis poveikis gali būti pavojingas gyvybei;

C.  Ūmus darbuotojo sveikatos pakenkimas.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS
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SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

3.  Profesinė liga – tai:

A.  Darbo metu darbo vietoje patirta trauma;

B.  Ūmus ar lėtinis darbuotojo sveikatos sutrikimas, kurį sukėlė kenksmingas 
veiksnys;

C.  Nelaimingas atsitikimas važiuojant į darbą.

4. Kada darbdavys turi teisę darbuotoją atleisti iš darbo?

A.  Jei per dvylika mėnesių darbuotojas jau buvo gavęs drausminę nuobaudą;

B.  Jei darbuotojas gavo dvi drausmines nuobaudas per pastaruosius dvylika 
mėnesių;

C.  Abu variantai teisingi.

5.  Darbuotojai privalo:

A.  Pasitikrinti sveikatą;

B.  Nenaudoti individualių apsaugos priemonių;

C.  Dirbti su techniškai netvarkingomis priemonėmis, jei jos dar veikia.

6.  Kas yra įvadinis instruktavimas?

A.  Instruktuojami darbuotojai ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių;

B.  Instruktuojami visi darbuotojai, sudarantys darbo sutartį;

C.  Įvadinį instruktavimą privalo išklausyti darbuotojai, dirbantys pagal paskyras 
– leidimus.
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7.  Norint sustabdyti arterinį kraujavimą reikia:

A.  Pakelti galūnę, uždėti timpą aukščiau žaizdos ir ją užveržti, po to kreiptis į 
gydytoją. Taip pat uždėti sterilų tvarstį ant žaizdos;

B.  Užtenka uždėti tvarstį;

C.  Reikia plauti 15 minučių po tekančiu vėsiu vandeniu.

8.  Ko negalima daryti nudegus?

A.  Tepti riebalais;

B.  Uždėti sterilų tvarstį;

C.  Jei nudegimas dėl stiprios rūgšties, plauti 15 min. tekančiu vandeniu.

9.  Kaip atpalaiduoti darbuotoją nuo elektros srovės?

A.  Paimti už rankos ir atitraukti;

B.  Pastumti;

C.  Stengtis atpalaiduoti su izoliacine medžiaga: medžiu, guma ir kt., išjungti 
elektros srovę.

10.  Kuriuo iš šių atvejų yra pažeistos priešgaisrinės saugos taisyklės?

A.  Darbuotojai nemoka naudotis gaisro gesinimo priemonėmis;

B.  Evakuacijos keliai yra laisvai praeinami;

C.  Rūkoma tik tam skirtose vietose.
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KŪRYBINIS INTEGRUOTAS PROJEKTAS „GENEALOGINIS MEDIS“ 

Modulio „Duomenų surinkimas ir pateikimas aplinkos ir patalpų priežiūros programos 
kontekste“ žinios ir gebėjimai įtvirtinami kūrybiniu projektu „Genealoginis medis“. Jo metu 
integruojamas profesinių vertybių ugdymas ir įgyvendinamas projektas, kuriame mokiniai 
demonstruoja gebėjimą susieti kompetenciją surinkti ir pateikti duomenis su profesinėmis 
vertybėmis, atlieka patirties refleksiją ir ją įvertina.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮTVIRTINIMAS PER VEIKLĄ

ĮTVIRTINTI BENDRŲJŲ PROFESINIO MOKYMO 
DALYKŲ PAGRINDINES ŽINIAS IR GEBĖJIMUS 
REALIZUOJANT KŪRYBINĮ INTEGRUOTĄ 
PROJEKTĄ „GENEALOGINIS MEDIS“

02
Uždavinys

ĮTVIRTINIMO TIKSLAS – įtvirtinti bendrojo profesinio mokymo žinias ir gebėjimus atliekant 
kūrybinį projektą „Genealoginis medis“. 

UŽDAVINIAI:
1. Apibendrinti įtvirtinamas žinias ir gebėjimus;
2. Supažindinti su kūrybinio projekto „Genealoginis medis“ įgyvendinimo eiga;
3. Pristatyti bendruomeniškumą kaip siektiną vertybę; 
4. Atlikti ir įvertinti / įsivertinti kompetencijos įtvirtinimą. 

REZULTATAS – įtvirtintos bendrosios profesinio mokymo žinios ir gebėjimai. 
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Įtvirtinimo metodai. Kompetencijos įtvirtinimo formą ir būdą mokinys pasirenka 
individualiai. Galimi veiklos būdai: individualus arba grupinis darbas klasėje, individualus 
arba grupinis savarankiškas darbas (su konsultacija klasėje). Kūrybinio projekto pristatymo 
forma yra laisvai pasirenkama: referatas, iliustravimas, demonstravimas ir kt. 

Praktinė užduotis: mokiniai (individualiai ar grupėje) pasirenka kūrybinio projekto 
potemę. Mokiniai gauna užduotį surinkti informaciją apie pasirinktą potemę. Tai jie gali 
padaryti naršydami internetinėje erdvėje, peržiūrėdami rekomenduotus filmus, skaity-
dami, analizuodami nurodytą literatūrą. Surinktą medžiagą mokiniai turi susisteminti 
ir paruošti pristatymą pasirinktu būdu: tai gali būti pranešimas naudojant skaidres, foto-
grafijų pristatymas, vaidybinių situacijų paruošimas, referatas ir kt. Projekto pristatymo 
metu mokiniai turi argumentuoti potemės pasirinkimą, įvardyti kūrybinio projekto tikslą 
ir siekiamą rezultatą, išdėstyti projekto rengimo procesą, pristatyti kiekvieno grupės nario 
indėlį (jei buvo dirbama grupėje), įvardyti, kokias įgytas žinias ir gebėjimus pavyko panau-
doti projekte, pasakyti, ką naujo patyrė projekto metu. Siekiant padėti mokiniams ugdyti 
vertybines nuostatas, po projekto pristatymo pateikiami refleksiniai klausimai, leidžiantys 
permąstyti įvykdytą projektą vertybiniu požiūriu.

REKOMENDUOJAMAS LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Šventasis Raštas (2009). Vilnius: Lietuvos Vyskupų Konferencija.

2. Šv. Ignacas Lojola (1998). Autobiografija. Dvasinės pratybos. Vilnius: Aidai.

3. Piličiauskas A. (2012). Pedagoginio dvasingumo link. Vilnius: Margi Raštai. 

4. Grebliauskienė B., Večkienė N. (2004). Komunikacinė kompetencija: komunikabilumo 
ugdymas. Vilnius: Žara.

5. Popiežiškoji visuomenės komunikavimo priemonių taryba. Etika reklamos srityje. 
1997 02 22 // Bažnyčios žinios. Nr. 13–14. 1998 07 13.

Plačiau žiūrėti CD. Priedas Nr. 2, modulis „Duomenų surinkimas ir pateikimas aplin-
kos ir patalpų priežiūros programos kontekste“.

Įtvirtinimo vertinimo kriterijai:

1. Kūrybingas žinių taikymas praktikoje;

2. Profesinių / žmogiškųjų vertybių perteikimas;

3. Bendradarbiavimas su partneriais, kolegomis;

4. Pristatymo aprašo išsamumas.
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GYVŪNŲ PRIŽIŪRĖTOJO MOKYMO PROGRAMA
BENDRIEJI ŽIRGININKYSTĖS VERSLO IR GYVŪNŲ  
PRIŽIŪRĖTOJŲ PROFESIJOS MODULIAI

I MODULIS. ĮVADAS Į PROFESIJĄ

III MODULIS.
APLINKOS PRIEŽIŪRA

MODULIO TIKSLAS – išmokyti atsakingai ir savarankiškai prižiūrėti aplinką.

UŽDAVINIAI:
1. Supažindinti su aplinkos želdynų sudedamosiomis dalimis, mažaisiais želdynų architektūros 

elementais ir jų priežiūros reikalavimais;
2. Išmokyti saugiai dirbti su aplinkos tvarkymo įranga ir minitechnika;
3. Išmokyti visais sezonais saugiai valyti ir prižiūrėti teritoriją;
4. Įtvirtinti įgytas modulio profesines žinias ir gebėjimus kūrybiniame projekte „Kuo galiu būti 

naudingas kitiems?“.

REZULTATAS – mokinys gebės atsakingai ir savarankiškai atlikti aplinkos priežiūros darbus.

Šiandien aplinkos gerinimo veiksnys yra vienas svarbiausių žmogaus gyvenimo koky-
bės užtikrinimo veiksnių. Tvarkinga ir švari aplinka, žaliosios erdvės, gražiai suformuotos 
gyvatvorės, medžių, krūmų deriniai, gėlynai, vandens telkiniai, takai ir dar daug kitų aplin-
kos faktorių gali užtikrinti jaukią, kultūringą aplinką. Tai pasiekti galima tik tinkamai pri-
žiūrint ir tvarkant mus supančią aplinką. 

Norint sukurti ir turėti harmoningą aplinką, kurioje žmogaus įsikišimas neužgožtų 
pačios gamtos sukurto grožio, reikia įvertinti daugelį veiksnių, kuriuos suderinus pasie-
kiamas tikslas. Aplinkos priežiūra – tai kūrybinis ir labai atsakingas darbas, nes nuo mus 
supančios aplinkos labai priklauso žmogaus nuotaika, emocijos, mintys, sveikata, noras 
bendrauti ar dirbti. Graži, tvarkinga aplinka neatsiranda savaime – tam reikia nemažai 
žinių ir gebėjimų. Mokydamiesi aplinkos priežiūros modulio, mokiniai sužinos apie želdynų 
sudedamąsias dalis; susipažins su mažaisiais aplinkos architektūros elementais; išmoks 
pagal aplinkos tvarkymo technologiją tvarkyti aplinką ir prižiūrėti įvairius aplinkos elemen-
tus; žinos ir mokės, kaip saugiai dirbti su įvairia aplinkos priežiūros įranga, priemonėmis ir 
medžiagomis. 

Asmuo, besimokydamas aplinkos priežiūros modulio ir turintis asmenines savybes, 
tokias kaip kruopštumas, tvarkingumas, atsakingumas, pasitikėjimas savimi ir kt., grei-
tai suvoks aplinkos priežiūros ir tvarkymo reikalavimus, o baigęs modulį galės savo žinias 
ir gebėjimus demonstruoti verslo įmonėse, teikiančiose aplinkos priežiūros paslaugas arba 
įkurti nuosavą įmonę.
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III MODULIS.
APLINKOS PRIEŽIŪRA

SMULKIOJO VERSLO ORGANIZAVIMO SKYRIUS

III MODULIS 
APLINKOS PRIEŽIŪRA 
 
SKIRTA VALANDŲ: 108

MOKYMO(SI) TURINYS: 

1. Želdynų sudedamosios dalys. Pagrindiniai  aplinkos 
mažieji architektūros elementai;

2. Aplinkos tvarkymo įrangos ir mechanizmų 
klasifikacija, panaudojimo galimybės, saugaus darbo 
reikalavimai;

3. Aplinkos tvarkymas (šiukšlių, medžių lapų rinkimas, 
rūšiavimas ir išvežimas), priežiūra įvairiais sezonais 
pagal technologinius ir darbų saugos reikalavimus;

4. Kūrybinis integruotas projektas „Kuo galiu būti 
naudingas kitiems?“ .

MOKYMO(SI) BŪDAI IR METODAI:

 � Paskaita;

 � Darbas grupėse;

 � Savarankiškas darbas;

 � Vaizdo medžiagos, filmų peržiūra ir 
įžvalgos;

 � Diskusija;

 � Klausimai-atsakymai; 

 � Atvejų analizė. 

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS:

 � Integruota užduotis: teorinė dalis 
(žinių patikrinimo testas) ir praktinė 
užduotis;

 � Integruoto kūrybinio projekto 
pristatymas.

MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

 � Augalų katalogai. 

 � Aplinkos priežiūros rankiniai įrankiai ir mechanizmai;

 � Įrankių ir mechanizmų naudojimo eksploatacinės 
taisyklės ir saugaus darbo instrukcijos;

 � Aplinkos ir patalpų priežiūros mokymo programa.

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

 � Savikontrolės klausimai; 

 � Teorinių žinių vertinimas (testas);

 � Praktinės užduotys; 

 � Integruoto kūrybinio projekto 
įvertinimas vertybiniu požiūriu.
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TEORINĖ MOKYMO(SI) MEDŽIAGA

ŽELDYNŲ SUDEDAMOSIOS DALYS, PAGRINDINIAI  MAŽIEJI ARCHITEKTŪROS 
ELEMENTAI APLINKOJE

Aplinkos puoselėjimas, gražinimas buvo svarbus ir prieš daug tūkstančių metų. 
Dekoratyviniai augalai pradėti auginti Senovės Egipte, Babilonijoje, Graikijoje, Indijoje, 
Kinijoje jau V tūkstantmetyje prieš mūsų erą. Tik kiekvienoje šalyje skyrėsi sodų stiliai, 
augalų įvairovė ir jų komponavimas.

Senovės Graikijoje apželdintos teritorijos pasižymėjo turtingumu, kurį iš dalies kur-
davo augalai bei meniški keramikos dirbiniai. 

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

SUPAŽINDINTI SU APLINKOS ŽELDYNŲ 
SUDEDAMOSIOMIS DALIMIS, ŽELDYNŲ 
MAŽAISIAIS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAIS IR 
JŲ PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAIS

01
Uždavinys

1 pav. Kabantieji Babilono sodai ir senovės romėnų sodai

Romėnų sodai pasižymėjo pompastika. Vyravo daug skulptūrų, buvo karpomi medžiai, 
statomos pergolės, kuriamos alėjos.Tačiau visi šie elementai nebuvo sujungti į vieningą 
kompozicinę  mintį – vyravo atskiri sprendimai.

Senovės kinų sodai – tai pastatų konstrukcijų ir žmogaus sukurtos aplinkos derinys su 
natūraliu peizažu. Kinų sode vyrauja architektūros, gamtos ir žmogaus harmonija. Kinijos 
valdovų sodai buvo labai dideli, su natūraliais vandens telkiniais, salomis, uolomis, išraiš-
kingais paviljonais.

III MODULIS.
APLINKOS PRIEŽIŪRA
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1 pav. Kabantieji Babilono sodai ir senovės romėnų sodai

2 pav. Kinų sodas ir viduramžių sodas

Europoje viduramžių soduose buvo auginami gydomieji ir prieskoniniai augalai, iš 
medžių sodinami tik vaismedžiai. Didelis dėmesys skirtas vejų įrengimui, pradėtos auginti  
gėlės. Viduramžių sodai pasižymėjo takų struktūra ir karpomais augalais.

Barokinis sodo kūrimo stilius, gavęs prancūziško sodo vardą, susiformavo XVII a. Jame 
vyravo ypatingų formų gėlynai.

3 pav. Barokinio stiliaus sodas

Sodininkų fantazijas žadino XIX a. gyvenimo stilius, naujos medžiagos ir technologijos, 
iš Amerikos žemyno į Europą pradėję plisti nauji augalai. Soduose pradėta palikti daugiau 
natūralios gamtos zonų, atskiros erdvės imtos puošti skulptūromis ar dekoratyvinėmis pie-
vutėmis. Pietų Europos stiliui būdinga terasų įvairovė, grįsti takai, dekoruotos vazos.

Šiuolaikiniai prancūziški sodai labai skiriasi nuo pirmtakų. Išskirtinis šiuolaikiško 
romantiškojo stiliaus bruožas – elegancija. Gausybėje margaspalvių gėlynų greta taisyklingų 
karpytų formų medžių ir krūmų auga močiučių darželių gėlės. Šiam stiliui būdingas žave-
sys, kūrybinė netvarka.

III MODULIS.
APLINKOS PRIEŽIŪRA
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4 pav. Šiuolaikiškas prancūziškas sodas

5 pav. Japoniškas sodas

III MODULIS.
APLINKOS PRIEŽIŪRA

Japoniški sodai pasižymi paprastumu ir taupumu. Soduose vyrauja griežta tvarka – 
pagrindiniai sodo elementai: akmuo, vanduo ir negausūs augalai.

Kad ir kokio stiliaus želdiniai bebūtų, juos nuolat reikia puoselėti ir prižiūrėti.

Želdynų sudedamosios dalys

Sumedėjusių augalų įvairovė

Viena skiriamųjų sumedėjusių augalų savybių – sumedėjęs stiebas. Medžiai ir krūmai 
vieni nuo kitų skiriasi aukščiu, lajos forma, spalva (lapų, žiedų ir kamieno) bei faktūra. Šios 
augalų savybės sudaro galimybes sudaryti įvairiems deriniams.

Medis – tai augalas, turintis vieną ryškų kamieną (stiebą).
Krūmas – tai daugiametis sumedėjęs augalas, iš šaknies kaklelio arba pridėtinių pum-

purų sudarantis kelis vienodo stiprumo stiebus. Aukštis – ne daugiau kaip 4–6 m.
Krūmokšnis – žemesnis kaip 0,5 m aukščio krūmas su keliais daugiamečiais, silpnai 

sumedėjusiais, beveik nuo pažemės besišakojančiais stiebais (pvz.: vaivorai).
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4 pav. Šiuolaikiškas prancūziškas sodas

5 pav. Japoniškas sodas

III MODULIS.
APLINKOS PRIEŽIŪRA

Puskrūmis – pusiau sumedėjęs krūmas, t. y. tik apatinė dalis ūglių yra daugiametė ir 
sumedėjusi, o viršutinė dalis – žolinė, vienmetė ir žiemos metu nušąla arba nudžiūsta (pvz.: 
rūtos).

Lianos – sumedėję augalai ilgais, plonais stiebais, negalintys augti be atramų (pvz.: 
aktinidijos, citrinvyčiai, raganės).

6 pav. Medžiai ir krūmai

Gėlynai

Gėlyno paskirtis priklauso nuo objekto, kuriame jis įrengtas, funkcijos. Dekoratyvumo 
požymiais ir bioekologinėmis savybėmis suderinti augalai, turintys apibrėžtą plotą ir formą 
bei dažniausiai atliekantys dekoratyviųjų akcentų funkcijas želdynų sistemoje, yra vadi-
nami gėlynais.

Gėlynai turi natūraliai susilieti su aplinka ir sudaryti vientiso želdyno įspūdį, todėl  jų 
formą lemia bendri želdinių išdėstymo principai. Želdynų ir jų laisvų erdvių dydis nulemia 
gėlyno formą, jo proporcijas su aplinka.

7 pav. Gėlynai želdynuose
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Mažose erdvėse gėlynas turėtų būti trumpesnis arba ilgesnis už  pusę laisvos erdvės 
ilgio – tada nebus išardyta želdyno darna. Gėlynai turi sietis spalvomis ir formomis. Juose 
sodinamos įvairių bioekologinių grupių gėlės, tačiau jas parenkant reikia žinoti jų kilmę, 
dekoratyvias ir biologines savybes.

Vejos

Vejos – neatskiriama želdyno dalis, paryškinanti kitus aplinkos elementus – medžius, 
krūmus, gėlynus. Dekoratyvinės vejos įrengiamos soduose, parkuose, skveruose, miško par-
kuose, gyvenamuosiuose rajonuose, sodybose bei kitose vietose.

Pagrindiniai aplinkos smulkieji architektūros elementai 
Mažiesiems architektūros elementams priklauso nedideli statiniai kiemo erdvėje: 

pavėsinės, stoginės, dekoratyvinės sienelės, arkos, suoliukai, gėlinės, vandens telkiniai, 
lauko baldai ir kt. Jie aplinkai suteikia savitą stilių.

Suoliukai gali būti pagaminti iš lapuočių medienos, plastikiniai, pagaminti iš metalo, 
kuris derinamas su mediena. 

Arkos gali būti įdomus sodo akcentas. Jos dažniausiai jungia dekoratyvinę aplinkos 
dalį su gyvenamąja aplinka ir sodu. Arkos dažniausiai apželdinamos vijoklinėmis rožėmis, 
raganėmis ar kitais laipiojančiais augalais.

Treliažas – tai ažūrinė siena sode. Poilsio vieta, atskirta nuo pastato ar kito objekto.
Pergolės – tai irgi mažosios architektūros statiniai. Jos statomos vidiniuose kiemuose 

prie pastatų susidariusiuose kampuose ar nišose ir apželdinamos vijokliniais augalais.

8 pav. Pergolė ir treliažas

III MODULIS.
APLINKOS PRIEŽIŪRA
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8 pav. Pergolė ir treliažas

Pavėsinė – sudėtingiausias poilsiui skirtas kiemo statinys. Pavėsinės gali būti uždaros, 
pusiau uždaros ir atviros.

9 pav. Pavėsinė

Sodybos ar kitos aplinkos takams keliamas pagrindinis reikalavimas – jie turi būti ne 
tik funkcionalūs, praktiški ir kokybiški, bet kartu ir dekoratyvūs. Takai skirstomi į pagrin-
dinius ir šalutinius. Takų dangos būna įvairios: kietos, birios, specialios, gruntinės ar kom-
binuotos – derinant dviejų ar trijų tipų medžiagas. Natūralaus akmens takai grindžiami 
iš skaldyto arba neskaldyto akmens. Betoninių trinkelių takai būna įvairių dydžių, formų, 
spalvų. Iki 20 cm storio trinkelės takams gaminamos iš ąžuolo, maumedžio, pušies, treš-
nės, slyvos ir kitų medžių rąstų. Taip pat takams iškloti naudojama skalda ir kitos birios 
medžiagos.

Laiptai želdynuose įrengiami tada, kai tako nuolydis didesnis kaip 15 proc. Laiptų pako-
pos daromos žemesnės negu patalpose. Laiptus galima daryti iš natūralių akmenų, betono 
plytelių ir trinkelių arba betono plokščių, lentų, medžio trinkelių, medinių tašelių.

Atraminės sienutės naudojamos šlaitams sutvirtinti, rengiant terasas  ir kt. Atraminės 
sienutės gali būti mūrytos iš akmenų ar plytų, sutvirtinamos cemento arba kalkių skiedi-
niu; nemūrytos, kai akmenys sudedami be rišamosios medžiagos; monolitinės, kai betonas 
krečiamas į klojinius.

10 pav. Akmenys gėlyne

III MODULIS.
APLINKOS PRIEŽIŪRA
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Sodybos terasas ir gėlynus galima paįvairinti akmenimis. Jie dažnai naudojami kaip 
sodybos dekoras.

Gražiai sutvarkytas šulinys – tai svarbus sodybos akcentas. Jis būtinas net turint van-
dentiekį – tai atsarginis vandens šaltinis gaisrų, avarijų metu.

Vandens telkinių funkcija – įvairi. Gali būti estetinė-dekoratyvinė – įkuriami basei-
nėliai iš plastiko ar iškasamas ir polietilenu išklotas bei akmenimis dekoruotas vandens 
telkinys. Baseinai įrengiami pramogoms, maudynėms, jų forma ir dydis priklauso nuo vie-
tovės. Dar gali būti ekologiniai tvenkiniai su vandens gyvūnija ir augalija, kurie irgi tinka 
maudynėms.

11 pav. Vandens telkiniai 

Tvoroms priskiriamos dvi pagrindinės funkcijos – apsauginė ir privačios valdos aptvė-
rimo, žymėjimo. Dauguma žmonių saugiausiai jaučiasi aptvertoje teritorijoje, ribotoje 
erdvėje. Tvoros saugo nuo išorinio triukšmo, dulkių, vėjo. Be to, tvora gali būti sklypo puoš-
mena, tapti mažuoju architektūros akcentu.

Tvorai tinka įvairiausios medžiagos – mediena, plytos, metalas, gelžbetonis, natūra-
lus akmuo, plastikas, o kartais naudojama kelių medžiagų deriniai. Svarbu, kad ji derėtų 
prie namo stiliaus, vietovės, net gatvės. Dažnai gyvatvorės naudojamos kaip tvoros aplinkai 
apriboti.

12 pav. Tvoros

III MODULIS.
APLINKOS PRIEŽIŪRA
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11 pav. Vandens telkiniai 

12 pav. Tvoros

Lauko baldai yra pagrindiniai mažieji architektūros elementai. Stacionarūs lauko 
baldai gaminami iš medienos, dažniausiai – iš medžių rastų. Kilnojami lauko baldai gali 
būti mediniai, plastikiniai. Kiti lauko baldai gali būti iš metalo ir stiklo, pinti iš vytelių. Visų 
lauko baldų priežiūra yra būtina.

Stacionarūs židiniai įrengiami saugioje vietoje, turi būti patogu prie jų prieiti, skirtos 
specialios erdvės ugniai kurti ir maistui ruošti.

Dekoratyviniai židiniai gali būti nešiojami ir stacionarūs.
Ugniavietės sodyboje įrengiamos nuo vėjo apsaugotoje vietoje. Tai gali būti ratu sudėti 

akmenys.

13 pav. Stacionarūs židiniai

Dekoratyviniai meno kūriniai – tai koplytstulpiai, įvairios skulptūros. Meno gaminiai  
dažniausiai yra statomi reprezentacinėje zonoje. Iš medienos pagamintus meno kūrinius 
būtina impregnuoti. Aplinka aplink meno kūrinius turi būti idealiai sutvarkyta.

Vaikų žaidimo aikštelės vieta turi būti įrengta gerai matomoje vietoje. Vaikų žaidimo 
aikštelės meninis sprendimas turi būti labai originalus, inventorius (baldai, sūpuoklės, 
kopėčios ir kt.) atitikti vaikų amžių. Aikštelės danga turi būti iš smėlio. Žaidimų aikštelių 
įrenginių konstrukcijos – patogios, nugludintos, be aštrių kampų ir saugios. Smėlio dėžės 
turi būti uždengiamos, smėlis dažnai keičiamas.

III MODULIS.
APLINKOS PRIEŽIŪRA
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III MODULIS.
APLINKOS PRIEŽIŪRA

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

 � Kokios yra želdyno sudedamosios dalys? Pateiktame želdyno plane pažymėkite 
juos.

 � Kokius žinote introdukuotus medžius, dažnai auginamus sodybose?

 � Kokie mažieji architektūros elementai būtini sodyboje? Pateiktame želdyno plane 
pažymėkite juos.

 � Kas yra teritorijos zonų kūrimas?

 � Kokias zonas galima sukurti sodyboje?

 � Kokios yra takų funkcijos? 

 � Ką vadiname gėlynais?

 � Kaip parenkama vaikų žaidimo aikštelių vieta?

 � Kokia vandens telkinių funkcija? Pateiktiems želdynų sudedamųjų dalių 
pavadinimams skirkite želdynų planuose naudojamus sutartinius ženklus.
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III MODULIS.
APLINKOS PRIEŽIŪRA

APLINKOS TVARKYMO ĮRANGOS IR MECHANIZMŲ KLASIFIKACIJA, PANAUDOJIMO 
GALIMYBĖS, SAUGAUS DARBO REIKALAVIMAI

Aplinkos tvarkymo mechanizmų klasifikacija

Aplinkos tvarkymo įrankiai gali būti rankiniai, elektriniai ir su vidaus degimo varikliais. 
Juos dar galima suskirstyti: skirti mėgėjams, pusiau profesionalams ir profesionalams.

Elektriniai aplinkos tvarkymo įrankiai ir mechanizmai yra patogūs, lengvi, tačiau 
jiems reikalingas elektros šaltinis. Dirbant su elektriniais prietaisais būtina naudoti apsau-
gos priemones: ausines, apsauginius akinius, storas sodininko pirštines.

Benzininiai įrengimai su vidaus degimo varikliais yra patogesni – su jais galima atlikti 
darbus didesniuose plotuose. 

Akumuliatoriniai aplinkos tvarkymo mechanizmai yra labai patogūs. Su jais galima 
pjauti šakas, žolę, siurbti lapus, genėti šakas, kultivuoti žemę, šluoti, valyti sniegą, šiukšles 
ir kt. Rankiniai sodo įrankiai skirti nesudėtingiems ir nedideliems plotams prižiūrėti.

Žemės įdirbimo įrankiai. Rankiniai įrankiai

Tvarkant aplinką, prižiūrint sumedėjusius augalus, vejas, gėlynus, gyvatvores, reika-
lingi įvairūs rankiniai įrankiai: kastuvas, kauptukai, šakės, grėbliai, įrankiai piktžolėms 
naikinti, volai, kultivatoriai, šluotos, dalgis, karutis, sodo žirklės ir kt. 

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

IŠMOKYTI SAUGIAI DIRBTI SU APLINKOS 
TVARKYMO ĮRANGA IR MINITECHNIKA

02
Uždavinys

14 pav. Rankiniai aplinkos priežiūros įrankiai: vėduoklinis grėblys,daržininko kastuvėlis,
daržininko kauptukas, daržininko purentuvai
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Šluota – tai įrankis lapams, žemėms, šiukšlėms šluoti. Šluotos gaminamos su natūra-
liais arba polivinilchloridiniais ar kitų plastikų šeriais.

15 pav. Šluotos

Prižiūrint želdinius, neapsieinama be sodininko žirklių, sodo peilio, rankinių žolės 
pakraščių karpymo žirklių.

16 pav. Žolės žirklės, sodininko peilis, sekatorius

Benzininiai, elektriniai ir akumuliatoriniai  mechanizmai

Tai – kultivatoriai, sodo traktoriukai, kurių pagalba galima atlikti įvairius tvarkymo, 
priežiūros, želdynų įrengimo darbus. Grandininis pjūklas yra skirtas šakoms pjauti; žolia-
pjovės ir krūmapjovės, trimeriai, žolės žirklės yra naudojamos vejoms prižiūrėti; įvairi lais-
tymo įranga – gėlynų ir vejos priežiūrai.

III MODULIS.
APLINKOS PRIEŽIŪRA
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15 pav. Šluotos

16 pav. Žolės žirklės, sodininko peilis, sekatorius

17 pav. Vejos priežiūros įrankiai: elektrinė vejapjovė, žolės žirklės, benzininė žoliapjovė

Lapų, žolės kompostavimui naudojamos komposto dėžės. Nugenėtas šakas lengva 
susmulkinti šakų smulkintuvu.

18 pav. Įvairių talpų komposto dėžės

III MODULIS.
APLINKOS PRIEŽIŪRA
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19 pav. Šakų smulkintuvas ir sodo traktoriukas

III MODULIS.
APLINKOS PRIEŽIŪRA

Aplinkos priežiūrai naudojami įrankiai ir mechanizmai 

Sunkų ir daug fizinių jėgų reikalaujantį aplinkos priežiūros darbą palengvina mecha-
ninės dangos šluotos. Su mechanine šluota šaligatvių, gatvių, privažiavimo kelių ir kiemų 
tvarkymas užima penkis kartus mažiau laiko negu darbuojantis su šluota ir semtuvėliu. 
Sušluotos šiukšlės be likučių surenkamos į šiukšlių konteinerį. 

20 pav. Aplinkos tvarkymo įranga: benzininė šluota, mechaninė šluota

Sniegui valyti naudojami sniego valytuvai, kurie gali būti dviejų tipų: vienpakopiai ir 
dvipakopiai. Vienpakopiai sniego valytuvai tinkami smulkesniems sniego valymo darbams, 
dvipakopių valytuvų darbo principas tas, kad sniegas juda dviem pakopomis: pirmiausia jis 
paduodamas į valytuvą sraigtu, o tada išpučiamas ventiliatoriaus sparnuote.
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19 pav. Šakų smulkintuvas ir sodo traktoriukas

III MODULIS.
APLINKOS PRIEŽIŪRA

20 pav. Aplinkos tvarkymo įranga: benzininė šluota, mechaninė šluota

21 pav. Sniego valytuvai

Lapų surinkėjai / pūstuvai gali būti elektriniai, benzininiai, akumuliatoriniai. Šios 
įrangos pagalba labai sutrumpėja darbo laikas rudenį.

22 pav. Lapų pūstuvai ir surinkėjai
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Barstytuvai

Paskirtis – barstyti trąšas ar druskos mišinius sniegui, ledui tirpdyti. Su jais galima 
tolygiau ir greičiau išberti įvairius mišinius.

Barstytuvai  gali būti rankiniai, stumdomi rankomis arba prikabinami prie traktoriaus.

23 pav. Įvairūs smėlio, trąšų, druskos mišinių barstytuvai

Su mažu barstytuvu lengva paskirstyti barstomas medžiagas mažuose plotuose. Lengva 
naudoti dėl unikalios dozavimo sistemos, yra patogus reguliatorius. Lengvesniam pripildy-
mui barstymo dalis gali būti naudojama ir kaip semtuvas. 

Piktžolėms iš trinkelių tarpų naikinti naudojamas trinkelių ravėtuvas, kuris puikiai 
pašalina išaugusiais žoles, samanas iš trinkelių tarpų ir nuo sienų.

24 pav. „Combisystem“ trinkelių ravėtuvas

Saugaus darbo reikalavimai dirbant su aplinkos tvarkymo įranga ir mechanizmais
Prieš pradedant dirbti su aplinkos priežiūros įranga, įrankiais, mechanizmais, reikia 

susipažinti su naudojimo reikalavimais ir saugaus darbo taisyklėmis. 

III MODULIS.
APLINKOS PRIEŽIŪRA
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23 pav. Įvairūs smėlio, trąšų, druskos mišinių barstytuvai

24 pav. „Combisystem“ trinkelių ravėtuvas

 � Kaip klasifikuojami aplinkos priežiūros mechanizmai?

 � Kokius įrankius turi turėti sodininkas, prižiūrintis vaismedžius?

 � Kokius žinote žemės dirbimo įrankius?

 � Kodėl patartina naudot trąšų barstytuvą?

 � Kokie yra pagrindiniai kenksmingi ir pavojingi veiksniai, dirbant su aplinkos 
tvarkymo įranga, mechanizmais ir priemonėmis?

 � Paruošti aplinkos tvarkymo įrankius ir mechanizmus darbui ir apibūdinti jų 
panaudojimo galimybes, technologinius parametrus, reikalavimus saugiam 
darbui.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

III MODULIS.
APLINKOS PRIEŽIŪRA
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APLINKOS TVARKYMAS (ŠIUKŠLIŲ, MEDŽIŲ LAPŲ RINKIMAS, RŪŠIAVIMAS IR 
IŠVEŽIMAS) IR PRIEŽIŪRA ĮVAIRIAIS SEZONAIS PAGAL TECHNOLOGINIUS IR DARBŲ SAUGOS 
REIKALAVIMUS

Aplinkos tvarkymo mechanizmų klasifikacija

Pagrindiniai aplinkos priežiūros darbai: atliekų rūšiavimas, šiukšlių tvarkymas, 
medžių lapų šlavimas ir kompostavimas, sąnašų valymas, žalių plotų šienavimas, želdi-
nių tvarkymas, nukritusių šakų surinkimas, kitų atliekų išvežimas į tam skirtas vietas. 
Priežiūros darbai atliekami su rankiniais darbo įrankiais arba mechanizuotai. 

Lietuvoje yra daugiau nei 800 sąvartynų, į kuriuos kasmet išvežama maždaug 3 mln. 
tonų įvairių atliekų, kurių beveik pusė – nerūšiuotos komunalinės atliekos. Išmestos atlie-
kos ilgą laiką išlieka nesuirusios – popierius irsta dvejus metus, plastikas gali irti apie 500, o 
stiklas – net 900 metų. Atliekų kiekis sąvartynuose grėsmingai didėja, todėl, siekiant išvengti 
užterštos ir sveikatai pavojingos aplinkos, atliekų tvarkymas yra būtinas.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

IŠMOKYTI VISAIS SEZONAIS SAUGIAI VALYTI 
IR PRIŽIŪRĖTI TERITORIJĄ

03
Uždavinys

25 pav. Aplinkos priežiūros mechanizmai: benzininis lapų surinkėjas, mechaninė šluota

Pagrindiniai atliekų tvarkymo prioritetai: tolimesnis atliekų naudojimas ir saugus jų 
šalinimas. Vienas svarbiausių būdų, gebančių apsaugoti nuo atliekų pertekliaus, yra atliekų 
rūšiavimas.

Nors šiandien daug žmonių rūšiuoja popierių, stiklą bei plastiką, tačiau derėtų nepa-
miršti, kad ir kitos atliekos (pavojingos medžiagos, metalai, žaliosios, stambiagabaritės 
atliekos) gali būti perdirbtos arba panaudotos kaip energijos šaltinis. Atliekų perdirbimas 
mažina aplinkos taršą ir saugo gamtos išteklius (kurių šiandien vis mažėja). Be to, gaminti 
naujus daiktus iš antrinių žaliavų yra daug paprasčiau ir pigiau.
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25 pav. Aplinkos priežiūros mechanizmai: benzininis lapų surinkėjas, mechaninė šluota

Dažnai klaidingai galvojama, kad atliekų tvarkymas yra valstybės rūpestis, dėl to nere-
tai atsisakoma atliekų rūšiavimo namuose. Tačiau atliekų rūšiavimas bus naudingiausias 
tuomet, jei jis prasidės ten, kur atliekos susidaro. Perdirbti skirtos atliekos yra metamos į 
skirtingų spalvų konteinerius: į mėlyną konteinerį – popierius, į geltoną – plastikas, į žalią 
– stiklas.

Tvarkant aplinką dažnai susidaro kitos atliekos: 
 � Metalo atliekos. Geras šių atliekų rūšiavimas yra didžiulė ekonominė ir ekologinė 

nauda;

 � Privačių namų teritorijų priežiūros atliekos (šakų, lapų, nupjautos žolės);

 � Pavojingos atliekos. Šios atliekos skirstomos į kelis pogrupius, atsižvelgiant į jų 
pavojingumą ir tvarkymo specifiką;

 � Stambiagabaritės atliekos. Tai – didžiulių matmenų atliekos: baldai, buitinė 
technika.

Nors atliekų tvarkymas reikalauja laiko, tačiau, siekiant išsaugoti švarią aplinką ir 
gerą savijautą,  rūšiuoti atliekas yra būtina. Atliekų negalima užkasti, deginti ar išmesti 
tam neskirtose vietose. Netinkamas atliekų tvarkymas teršia orą, vandenį ir žemę bei kelia 
pavojų augmenijai, gyvūnams ir žmonėms. Atliekų rūšiavimas padeda išsaugoti sveiką 
aplinką, sukaupia antrinių žaliavų, sutaupo gamtos išteklių ir energijos bei sumažina van-
dens ir oro taršą.

Aplinkos ir teritorijų priežiūra žiemą

Labai dažnai sniego valymas žiemą atliekamas rankiniu būdu. Bet vis dažniau galima 
matyti, kaip nedidelės teritorijos, šaligatviai, privačių valdų kiemai valomi mechanizuotai. 
Valant aplinką nuo sniego, pirmiausiai jis sustumdomas, o po to geriausia jį išvežti, kad 
atšilus orams nesusidarytų balos. Kad takai, teritorija apie pastatus nebūtų slidi, barstoma 
smėlio-žvyro-druskos mišiniu.

26 pav. Aplinkos priežiūra žiemą
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Aplinkos priežiūros plano sudarymas

Aplinkos priežiūros tikslas yra užtikrinti, kad aplinka būtų valoma ir tvarkoma atsi-
žvelgiant į sveikas ir saugias visuomenės gyvenimo sąlygas ir aplinkos sanitarinę būklę.

Darbuotojai privalo tvarkyti jiems priskirtas teritorijas, rūpintis sklypo estetiniu vaizdu 
ir jį prižiūrėti taip, kad nepakenktų tretiems asmenims. Valymo technologinių procesų metu 
išsiskiriantys žalingi sveikatai veiksniai (cheminės medžiagos, dulkės, fizikiniai, biologiniai 
ir kt.) neturi viršyti teisės aktuose nustatytų leistinų ribų. Už šiukšliadėžių švarą, plovimą, 
dezinfekavimą ir tinkamą jų išvaizdą yra atsakingi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių teri-
torijoje jos pastatytos.

Bendrojo naudojimo teritorijų (pėsčiųjų takų, kelių ir gatvių, stovėjimo aikštelių, auto-
busų stotelių, tiltų, viadukų, parkų, skverų ir kt.) tvarkymą bei priežiūrą sudaro ir šiukšlia-
dėžių, poilsio suolų priežiūra.

Vasaros sezono metu reikia rinkti šiukšles, valyti sąnašas, šienauti vejas, tvarkyti žel-
dinius; rudenį – sugrėbti arba sušluoti lapus, surinkti nukritusias šakas (surinktas šiukšles, 
sąšlavas vežti į sąvartyną).

Žiemą privaloma laiku valyti (kaupti) sniegą, barstyti smėlį, skaldelę bei kitas sniegą 
ar ledą tirpdančias priemones ir nukapoti ledą. Jis pirmiausia valomas nuo gyvenamųjų 
namų bei kitų pastatų stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų. Prasidėjus plikšalai, privaloma 
nedelsiant barstyti smėliu, smėlio ir chlorido mišiniu (šlapia druska) bei užtikrinti normalų 
transporto eismą ir pėsčiųjų saugumą bet kuriuo paros metu, neatsižvelgiant į oro sąlygas. 
Po žiemos, nutirpus sniegui ir ledui, privaloma surinkti ir išvežti gatvių priežiūros atliekas 
ir sąšlavas.

Žaliuojančios, žydinčios aplinkos tvarkymų darbuose yra labai svarbus sezonišku-
mas ir oro sąlygos. Darbus galima sąlyginai suskirstyti: pavasario darbai, vasaros, rudens ir 
žiemos. Visų darbų atlikimą reikia susiplanuoti, kad viskas būtų atlikta laiku.

Pavasario darbai prasideda kovo mėnesį. Tuomet sudaromi darbų grafikai, išanali-
zuojami projektai, susipažįstama su naujovėmis (augalais, trąšomis, technika). Prižiūrimi 
dekoratyviniai sumedėję augalai: daržo danga uždengiami rododendronai (jei tai nebuvo 
padaryta rudenį), patikrinamas rožių uždengimas, turint vaismedžių, juos galima genėti, 
nukasamas sniego perteklius nuo augalų ir vejos. Jei pavasaris ankstyvas, apžiūrimi gėly-
nai ir veja, kad tirpstant sniegui neišmirktų. Atšilus orams, tvarkomi daugiamečių augalų 
gėlynai. Dirva tręšiama ilgai veikiančiomis trąšomis, kompostu. Galima persodinti arba 
atnaujinti daugiamečius gėlynus ir pradėti sodinti dekoratyvinius sumedėjusius augalus. 
Sugrėbiami lapai, išgrėbiama, vėdinama ir patręšiama veja. Visi darbai atliekami laikantis 
technologinių reikalavimų.

Pagrindiniai vasaros darbai: 
 � Laistymas ir tręšimas; 

 � Genėjimas (peržydėjusių, nekokybiškų šakų); 
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 � Ravėjimas, žemės purenimas;

 � Augalų priežiūra nuo ligų ir kenkėjų;

 � Vejos pjovimas ir priežiūra;

 � Mažosios architektūros priežiūra (impregnavimas, remontavimas, tvarkymas);

 � Šiukšlių rūšiavimas,šlavimas ir paruošimas išvežti;

 � Grindinių valymas.

Pagrindiniai rudens darbai:
 � Gėlynų tvarkymas, ravėjimas, dirvos purenimas, laistymas, augalų paruošimas 

žiemos periodui;

 � Lapų grėbimas, įvairių atliekų kompostavimas, 

 � Aplinkos tvarkymas (šiukšlių rūšiavimas, teritorijos valymas ir kt.);

 � Įrankių ir mechanizmų paruošimas žiemos sezonui. 

Visus darbus reikia atlikti laikantis technologinių reikalavimų ir saugaus darbo 
taisyklių.

Žiemos darbai:
 � Dekoratyvinių sumedėjusių augalų paruošimas žiemoti; 

 � Mažųjų architektūros elementų paruošimas žiemos periodui;

 � Augalų mulčiavimas;

 � Sniego kasimas, šlavimas.

Prižiūrint ir tvarkant aplinką patartina susidaryti darbų planą, kuriame išvardinami 
visi aplinkos priežiūros darbai, skirtas laikas darbams atlikti ir nurodoma vieta. Planas rei-
kalingas tam, kad visi darbai būtų atliekami laiku.

PRIEŽIŪROS / TVARKYMO DARBŲ PLANAS / GRAFIKAS

 PAVASARIO / VASAROS / RUDENS / ŽIEMOS SEZONAI

TVARKOMA / PRIŽIŪRIMA 
VIETA DARBAMS SKIRTAS LAIKAS KOKIE BUS ATLIEKAMI 

DARBAI?

1 LENTELĖ. APLINKOS IR TERITORIJOS TVARKYMO PLANO PAVYZDYS
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Apsaugos priemonių nuo kenkėjų ir ligų naudojimas

Vešlūs, gerai įsišaknyję, gerose sąlygose augantys augalai yra atsparesni ligoms.
Augalų pažeidimai, kuriuos sukelia kenkėjai, priklauso nuo palankių jiems vystytis 

sąlygų. Kenkėjai ir ligų sukėlėjai naikinami įvairiais būdais: fiziniu-mechaniniu, cheminiu 
(pesticidais), agrotechniniu, biologiniu, kitų augalų panaudojimu kenkėjams naikinti.

Pagal veikimo būdą insekticidai skirstomi į vidinius,  kontaktinius,  sisteminius. 
Pagal cheminę sudėtį insekticidai skirstomi į neorganinius ir organinius.
Cheminės priemonės prieš augalų ligos sukėlėjus vadinamos fungicidais. Dažnai prie 

fungicidų priskiriamos ir cheminės medžiagos, naikinančios bakterijas ir virusus.
Pagal vartojimą fungicidai skirstomi į apsauginius (profilaktinius) ir gydomuosius 

(terapinius).
Pagal veikimą fungicidai skirstomi kontaktinius ir sisteminius. 
Herbicidai – cheminės medžiagos piktžolėms naikinti. Pagal cheminę sudėtį herbi-

cidai skirstomi į neorganinius ir organinus, visuotinio veikimo, atrankinio poveikio, kon-
taktinius, sisteminius. Pagal poveikio trukmę herbicidai skirstomi į trumpo, vidutinio ir 
ilgo poveikio. Pagal toksiškumą (nuodingumą) herbicidai skirstomi į keturias grupes: labai 
nuodingi, nuodingi, vidutinio nuodingumo, mažo nuodingumo. 

Svarbu parinkti ne tik tinkamas nuodingas  medžiagas, bet ir  jų paskleidimo būdus. 
Geriausia, kai cheminės medžiagos paskleidžiamos aerozoliniu būdu. Labai svarbu laikytis 
visų instrukcijoje pateiktų nurodymų.

Trąšos ir tręšimas

Trąšos – tai įterptos į dirvą medžiagos, kurios gerina augalų augimą ir vystymąsi.
Trąšos veikia dviem būdais: tiekia augalų paimamas mineralines medžiagas ir gerina dir-
vožemio struktūrą.

Trąšos skirstomos į tris pagrindines grupes:
 � Organines (mėšlas, kompostas, žalioji trąša);

 � Mineralinės (gaminamos iš mineralų, uolienų ir pramoniniu būdu);

 � Bakterines (tai išauginta bakterijų masė (sporos), reikalinga naudingai 
mikroflorai dirvoje sudaryti, pvz., nitraginas).

Pagal cheminių elementų reikšmę augalams, jų svarbą ir poveikį, trąšos yra skirsto-
mos į makroelementus, mikroelementus, submikroelementus. 

Tręšimo sistemos

Tręšimo sistema – tai daugiametis trąšų naudojimo planas, kuriame nurodytos trąšų 
dozės, tręšimo ir įterpimo laikas, būdai. Tręšimo sistemos atskiroms kultūroms taikomos 
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atsižvelgiant į jų biologiją ir trąšų savybes. Gerų rezultatų pasiekiama kompleksiškai, kom-
binuojant organines ir mineralines trąšas.

Saugaus darbo reikalavimai prižiūrint aplinką

Aplinkos tvarkytojas privalo vykdyti įmonės vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavi-
mus, tiesioginio vadovo nurodymus, dirbti tik tuos darbus, kuriuos atlikti yra instruktuotas.

Draudžiama ateiti į darbą neblaiviam, darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, nau-
doti narkotines bei toksines medžiagas. Darbo vieta, naudojami prietaisai, įrankiai bei įren-
gimai turi būti tvarkingi, laikomi jiems skirtoje vietoje. Aplinkos prižiūrėtojas turi vengti 
veiksmų, sudarančių sąlygas kilti gaisrui, nelaimingam atsitikimui.

Darbuotojas turi žinoti tvarkomos teritorijos planą,  laikytis darbo higienos ir pagrin-
dinių darbų saugos reikalavimų: laikytis nustatyto darbo ir poilsio grafiko, žinoti profesinės 
rizikos veiksnius (elektros srovės poveikis, nepakankamas apšvietimas, netvarkingi įran-
kiai, sudėtingos darbo sąlygos, dūžtantys, krentantys daiktai ir kt.) ir saugos priemones. Kad 
būtų užtikrinta darbuotojų sauga, aplinkos tvarkytojas turi žinoti savo veiksmus prieš darbo 
pradžią, darbo metu, po darbo ir avariniais atvejais.

 � Kokie svarbiausi aplinkos priežiūros darbai turi būti atlikti kiekvieno sezono metu?

 � Kokias žinote šiukšlių (atliekų) rūšis, kaip jas šalinti?

 � Kodėl reikia rūšiuoti atliekas?

 � Kokie pavojingi aplinkos veiksniai gali kilti prižiūrint aplinką? Sudarykite aplinkos 
tvarkymo planą kalendoriniams metams. 

 � Sudarykite aplinkos tvarkymo darbų schemą.

 � Atlikite įvairius aplinkos priežiūros darbus pagal technologinius ir saugaus darbo 
reikalavimus.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS
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KŪRYBINIS INTEGRUOTAS PROJEKTAS „KUO GALIU BŪTI NAUDINGAS KITIEMS?“

Modulio „Aplinkos priežiūra“ žinių ir gebėjimų įtvirtinimas, vykdomas per komuni-
kaciją, realizuojamas kūrybiniu projektu „Kuo galiu būti naudingas kitiems?“. Įtvirtinimo 
metu pristatomi efektyvaus bendravimo su užsakovais ir kolegomis principai, integruoja-
mas profesinių vertybių ugdymas ir įgyvendinamas projektas, kuriame mokiniai demons-
truoja gebėjimą susieti kompetenciją „prižiūrėti aplinką“ su asmeninėmis ir profesinėmis 
vertybėmis, atlieka patirties refleksiją ir įsivertina.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮTVIRTINIMAS PER VEIKLĄ

ĮTVIRTINTI ĮGYTAS MODULIO PROFESINES ŽINIAS 
IR GEBĖJIMUS KŪRYBINIAME PROJEKTE
„KUO GALIU BŪTI NAUDINGAS KITIEMS?“

04
Uždavinys

ĮTVIRTINIMO TIKSLAS – įtvirtinti įgytas profesines žinias ir gebėjimus, realizuojant per 
komunikaciją kūrybinį projektą „Kuo galiu būti naudingas kitiems?“.

ĮTVIRTINIMO UŽDAVINIAI:
1. Apibendrinti įtvirtinamas žinias ir gebėjimus.
2. Supažindinti su kūrybinio projekto „Kuo galiu būti naudingas kitiems?“ įgyvendinimo eiga.
3. Pristatyti efektyvaus bendravimo su užsakovais ir kolegomis principus.
4. Aptarti darbštumą kaip siektiną vertybę stiprinant tarpusavio bendradarbiavimą.
5. Atlikti ir įvertinti/įsivertinti kompetencijos įtvirtinimą. 

ĮTVIRTINIMO REZULTATAS – įtvirtintos įgytos profesinės žinios ir gebėjimai. 

Įtvirtinimo praktinė užduotis: Mokiniai gauna užduotį suorganizuoti gerumo akciją 
pasirinktame Vaikų globos namuose, Senelių namuose, Vaikų darželyje ar kitoje įstai-
goje. Gerumo akcijos tikslas – atlikti aplinkos priežiūros darbus pagal užsakovo poreikius. 
Darbo eiga yra fotografuojama, filmuojama, o vėliau peržiūrima, aptariama ir įvertinama. 
Įgytą patirtį, nuotraukas, filmuotą medžiagą mokiniai turi susisteminti, apipavidalinti ir 
paruošti 10-15 min. pristatymą (individualiai ar grupėje) pagal pasirinktą potemę – pavyz-
džiui, „Malonus bei mandagus bendravimas su užsakovu“, „Užsakovo poreikių išsiaiškini-
mas“, „Greitas reikalingos informacijos gavimas kontakto su klientu metu“, „Kaip bendrauti 
ir bendradarbiauti dirbant komandoje?“ – pasirinktu būdu: tai gali būti pranešimas naudo-
jant skaidres, fotografijų, filmuotos medžiagos demonstravimas ir kt. Projekto pristatymo 
metu mokiniai turi argumentuoti potemės pasirinkimą, įvardyti kūrybinio projekto tikslą 
ir siekiamą rezultatą,  išdėstyti projekto rengimo procesą, pristatyti kiekvieno grupės nario 
indėlį (jei buvo dirbama grupėje), įvardyti, kokias įgytas žinias ir gebėjimus pavyko panau-
doti projekte, pasakyti, ką naujo patyrė projekto metu. Siekiant padėti mokiniams ugdyti 
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vertybines nuostatas, po projekto pristatymo, pateikiami refleksiniai savikontrolės klausi-
mai, leidžiantys permąstyti įvykdytą projektą vertybiniu požiūriu.  

Įtvirtinimo vertinimo kriterijai:

1. Kūrybingas žinių taikymas praktikoje.

2. Efektyvaus bendravimo su užsakovais ir kolegomis principų pritaikymas įgyven-
dinant projektą. 

3. Profesinių/asmeninių vertybių perteikimas.

4. Praktinės užduoties pristatymo išsamumas.

Plačiau žiūrėti CD. Priedas Nr. 3, modulis „Aplinkos priežiūra“.

79Aplinkos ir patalpų priežiūra. Modulinė profesinio ugdymo programa



GYVŪNŲ PRIŽIŪRĖTOJO MOKYMO PROGRAMA
BENDRIEJI ŽIRGININKYSTĖS VERSLO IR GYVŪNŲ  
PRIŽIŪRĖTOJŲ PROFESIJOS MODULIAI

I MODULIS. ĮVADAS Į PROFESIJĄ

IV MODULIS. SUMEDĖJUSIŲ DEKORATYVINIŲ
AUGALŲ PRIEŽIŪRA

MODULIO TIKSLAS – išmokyti mokinį atsakingai ir savarankiškai prižiūrėti sumedėjusius 
dekoratyvinius augalus.

UŽDAVINIAI:

1. Supažindinti su sumedėjusių augalų rūšimis, augimo ir priežiūros reikalavimais;
2. Išmokyti formuoti, genėti ir  prižiūrėti sumedėjusius dekoratyvinius augalus;
3. Išmokyti saugiai dirbti su sumedėjusių augalų priežiūros įrankiais ir mechanizmais;
4. Įtvirtinti per veiklą įgytas modulio profesines žinias ir gebėjimus kūrybiniame integruotame 

projekte „Dovanodami turtėjame“.
5. Įgyvendinti bendruomeninį projektą „Mylėkime Mokytoją“.

REZULTATAS – mokinys gebės atsakingai ir savarankiškai prižiūrėti sumedėjusius 
dekoratyvinius augalus. 

Žmogus ir aplinka yra du neatsiejami dalykai – labai dažnai yra skiriama per mažai 
dėmesio ir pastangų mus supančiai aplinkai puoselėti. Dažna priežastis –  žinių stoka.

Mus supančioje aplinkoje esantys sumedėję dekoratyviniai augalai – medžiai, krūmai, 
krūmokšniai, lianos – yra neatsiejama aplinkos dalis. Šie augalai formuoja kraštovaizdį, 
užpildo erdves, turtina aplinką, sudaro geresnes sąlygas gyventi, poilsiauti, dirbti. Šiandien 
galime pasidžiaugti, kad  daugiau dėmesio skiriama aplinkai saugoti, puoselėti, prižiūrėti, 
todėl teisingas sumedėjusių želdinių tvarkymas, nuolatinė jų priežiūra leis suformuoti este-
tišką, funkcionalią aplinką.

SMULKIOJO VERSLO ORGANIZAVIMO 
SKYRIUS

IV MODULIS 
SUMEDĖJUSIŲ DEKORATYVINIŲ AUGALŲ PRIEŽIŪRA

SKIRTA VALANDŲ: 182

MOKYMO(SI) TURINYS: 

1. Sumedėję dekoratyviniai augalai: 
mognalijūnai, pušūnai. Augalų 
gyvenimo formos ir morfologiniai 
ypatumai;

2. Sumedėjusių dekoratyvinių augalų 
priežiūra;

3. Gyvatvorės ir jų priežiūra;

4. Genėjimo ir karpymo įrankiai;

5. Saugaus darbo reikalavimai dirbant 
su sumedėjusių dekoratyvinių 
augalų priežiūros įrankiais ir 
mechanizmais;

6. Kūrybinis integruotas projektas 
„Dovanodami turtėjame“.

MOKYMO(SI) BŪDAI IR METODAI:

 � Paskaita;

 � Darbas grupėse;

 � Savarankiškas darbas;

 � Vaizdo medžiagos, filmų peržiūra ir įžvalgos;

 � Diskusija;

 � Klausimai-atsakymai; 

 � Atvejų analizė. 

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS:

 � Integruota užduotis: teorinė dalis (žinių patikrinimo 
testas) ir praktinė užduotis;

 � Integruoto kūrybinio projekto pristatymas.
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MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

 � Sumedėjusių dekoratyvinių augalų 
katalogai; 

 � Sumedėjusių dekoratyvinių augalų 
priežiūros įrankiai ir mechanizmai;

 � Įrankių ir mechanizmų naudojimo 
eksploatacinės taisyklės ir saugaus darbo 
instrukcijos;

 � Aplinkos ir patalpų priežiūros mokymo 
programa.

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

 � Savikontrolės klausimai; 

 � Teorinių žinių vertinimas (testas);

 � Praktinės užduotys;

 � Integruoto kūrybinio projekto įvertinimas vertybiniu 
požiūriu.

IV MODULIS. SUMEDĖJUSIŲ DEKORATYVINIŲ
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ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

SUPAŽINDINTI SU SUMEDĖJUSIŲ AUGALŲ 
ASORTIMENTU, AUGIMO SĄLYGOMIS IR 
PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAIS

01
Uždavinys

TEORINĖ MOKYMO(SI) MEDŽIAGA

SUMEDĖJĘ DEKORATYVINIAI AUGALAI: MAGNOLIJŪNAI, PUŠŪNAI. AUGALŲ GYVENIMO 
FORMOS IR MORFOLOGINIAI YPATUMAI

Pušūnai

Tai – visžaliai, rečiau vasaržaliai medžiai ir krūmai. Prie pušūnų priskiriama 800 rūšių 
augalų, priklausančių 4 klasėms – cikainių, ginkmedžių, pušainių ir gnetainių. Pušainiai 
paplitę šiaurės pusrutulyje, jie yra pagrindiniai miškų augalai. Mūsų želdynuose auginama 
apie 800 rūšių, porūšių ir dekoratyvinių formų (veislių). Miškuose savaime auga trys šios 
klasės rūšys: paprastoji eglė, paprastoji pušis ir paprastasis kadagys.

Magnolijūnai

Tai – vasaržaliai ir visžaliai medžiai, krūmai, puskrūmiai ir lianos. Šiuo metu magno-
lijūnai –gausiausias augalų skyrius. Lietuvoje savaime auga 90 magnolijūnų rūšių, introdu-
kuota apie 2 500 rūšių, porūšių ir veislių.

Sumedėjusių augalų gyvenimo formos

Pagal gyvenimo formas augalai skirstomi į medžius, krūmus, krūmokšnius (puskrū-
mius) ir lianas.

Medžių formai būdinga sumedėjęs vienas vertikalus stiebas su šakomis, išsidėsčiusio-
mis nuo apačios iki viršaus ir formuojančiomis lają. Lajų formos labai įvairios. 

Krūmai turi gana daug lygiaverčių, palyginti  plonų šakų nuo pat žemės. Krūmai neturi 
medžiams būdingos lajos, jų aukštis gali būti 4–6 m.

Puskrūmiai – tai žemaūgiai sumedėję krūmeliai, kurių aukštis neviršija 0,5 m. Stiebelių 
apatinė dalis sumedėjusi, o viršutinė dažnai būna žolinė, todėl žiemos metu nušąla.

Krūmokšniai – tai neaukšti, iki 0,5 m aukščio krūmeliai, turintys sumedėjusius 
stiebus.

Lianos – tai sumedėję vijokliai augalai, kurie turi laipiojančius, besivejančius ar pažeme 
besidriekiančius stiebus. Šiems augalams reikia atramų.

IV MODULIS. SUMEDĖJUSIŲ DEKORATYVINIŲ
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Sumedėjusių augalų morfologiniai ypatumai

Visi sumedėję augalai turi šaknis, stiebus, šakas, lapus, žiedus ir vaisius. Medžių visą 
šakų masę laikanti dalis yra vadinama liemeniu, o  dalis nuo žemės iki apatinių šakų – 
kamienu. Krūmų ir sumedėjusių vijoklių pagrindinės šakos vadinamos stiebais. Medžio šakų 
visuma su lapais ar spygliais vadinama laja, o visos antžeminės dalies išvaizda – habitu.

Projektuojant ir kuriant želdynus, labai svarbu atsižvelgti į augalo  aukštį, lajos formą, 
kamieno ir šakų spalvą, struktūrą, lapų ir spyglių spalvą, dydį, formą ir augimo sąlygas.

1 pav. Medžių ir krūmų formos: rutulio, taisyklinga, kupolo

Dekoratyvinės medžių ir krūmų savybės

Lapai. Prie lapų dekoratyvinių savybių priskiriama jų forma, spalva ir išsidėstymas 
bendrame lajos fone, todėl lapų įvairovė yra labai plati.

Žiedai. Žiedų dekoratyvumas išreiškiamas spalva, dydžiu, forma, žydėjimo laiku ir 
trukme. Žiedai, kurie sudaro puošnius žiedynus, gali būti stambūs ir smulkūs. Žiedų spalvos 
vyrauja nuo baltos iki tamsiai violetinės.

Vaisiai. Vaisius susidaro iš peržydėjusio žiedo. Jis išaugina sėklas ir jas išplatina. 
Vaisiai gali būti sausieji ir sultingieji. Jų dekoratyvinės savybės yra dydis, forma ir spalva. 

Augalų žydėjimo laikas želdynuose yra labai svarbus. Dekoratyviniai želdynai papras-
tai kuriami taip, kad bet kuriuo vegetacijos laikotarpio metu būtų žydinčių augalų.

Sumedėjusių augalų ilgaamžiškumas. Pagal amžių medžiai skirstomi į trumpaam-
žius ir ilgaamžius. Trumpaamžiais vadinami tie, kurių branda siekia 40–60 metus. Vėliau 
tokie augalai praranda gyvybingumą ir dekoratyvumą.  Ilgaamžiai medžiai puošniausiai 
atrodo  80–100 metais ir dekoratyvūs būna iki 120 ir daugiau metų. Vidutinis krūmų amžius 
siekia 30–60 metų.

IV MODULIS. SUMEDĖJUSIŲ DEKORATYVINIŲ
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Sumedėjusių dekoratyvinių augalų dauginimas

Dekoratyviniai medžiai ir krūmai dauginami sėklomis ir vegetatyviniu būdu (skiepi-
jant, žaliaisiais ir sumedėjusiais auginiais, atlankomis ir atžalomis). Sėklomis dauginamos 
visos dekoratyvinių augalų rūšys, kurios subrandina sėklas. Daugumos egzotinių augalų 
sėklos yra stratifikuojamos.

Skiepijant galima išauginti įvairias dekoratyvias medžių formas. Dažnai skiepijami 
spygliuočiai. Pavasarį daugiausia skiepijami lapuočiai (magnolijūnai) ir spygliuočiai (pušū-
nai) ūglio dalimis, o  vasaros antroje pusėje skiepijami lapuočiai akiavimo būdu.

2 pav. Augalų dauginimas atlankomis

Dauguma krūmų gali būti dauginami auginiais (ūglio dalimi su keletu pumpurų).
Sumedėjusiais auginais dauginama balandžio mėn. lysvėse, inspektuose ar šiltna-

miuose. Ūgliai ruošiami rudenį (šalčiams jautresnių augalų), žiemą arba kovo mėn. ir lai-
komi iki dauginimo drėgname smėlyje vėsioje patalpoje.

3 pav. Augalų vegetatyvinis dauginimas ir dauginimas sėklomis

Dauginimas žaliaisiais (vasariniais) ūgliais yra populiarus. Tinkamiausiais laikas yra 
birželis–liepa, kai pradeda medėti pirmamečiai ūgliai.

IV MODULIS. SUMEDĖJUSIŲ DEKORATYVINIŲ
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2 pav. Augalų dauginimas atlankomis

3 pav. Augalų vegetatyvinis dauginimas ir dauginimas sėklomis

Dauginimo substratas 

Medžius ir krūmus auginiais geriausia dauginti smėlio ir durpių arba perlito miši-
niuose. Substratas turi būti sterilus, gerai absorbuoti vandenį. Vegetatyviniam dauginimui 
tinka ir kimininės durpės – jos yra sterilios, lengvos, imlios vandeniui. Šios durpės turi daug 
plaušų, juos ruošiant reikia susmulkinti.

Auginių įsišaknijimui reikalingi augimo stimuliatoriai – tai natūralios kilmės augti ir 
šaknytis skatinančios medžiagos: vitaminai (ypač B ir C grupės), gluosnių šakelių antpilas, 
dygstantys javų grūdai ar jų ekstraktas. Dauguma stimuliatorių yra organinės kilmės ir 
gaminami pramoniniu būdu.

Sumedėjusių dekoratyvinių augalų sodinimas

Dauguma atvežtų augalų dėl nepalankių žiemojimo sąlygų pas mus sunkiai peržiemoja.
Lietuvos teritorija suskirstyta į 4 introdukcinius rajonus: 1. Pajūrio žemumos; 2. 

Žemaičių aukštumos; 3. Lietuvos vidurio žemumos; 4. Rytų Lietuvos. Kiekvieno introduk-
cinio rajono augavietės ekologinės sąlygos turi atitikti augalo rūšies ar formos ekologinius 
poreikius dirvožemiui (mechaninei sudėčiai, derlingumui, pH), apšvietimo sąlygoms, aplin-
kos užterštumui ir t. t.

Augalai reikalingas mineralines medžiagas, kurios yra ištirpusios vandenyje, iš dirvo-
žemio pasiima šaknimis. Yra atskiros augalų rūšys prisitaikiusios augti tik rūgščioje arba 
tik šarminėje dirvoje. 

Pats tinkamiausias laikas sodinti sumedėjusius dekoratyvinius augalus (lapuočius) yra 
ankstyvas pavasaris, kai „išeina“ pašalas. Sodinimo darbus reikia pabaigti pradėjus brinkti 
ir sprogti augalų pumpurams.

Rudeninis spygliuočių sodinimas siejamas su ūglių augimo pabaiga ir jų sumedėjimu 
– tai yra rugpjūčio-rugsėjo mėn. Lapuočių sodinimas siejamas su rudeninio lapų geltimo ir 
jų kritimo pradžia – tai rugsėjo pabaiga–spalio pradžia. 

Dauguma sodinukų parduodama vazonuose, todėl jų sodinimo laikas nėra toks svarbus.
Medžių sodinukų duobės skersmuo turėtų būti 30-40 cm didesnis už šaknų gumulo 

ar augalo šaknyno skersmenį. Kuo blogesnis dirvožemis, tuo turėtų būti platesnė ir gilesnė 
duobė, kad būtų galima  kuo daugiau  pripilti derlingos žemės.

Prieš sodinimą reikia gerai žemę palieti, paskui apžiūrėti šaknis – pažeistas, nesveikas 
šaknis būtina pašalinti. Tada augalas dedamas į duobę, ant šaknų pilama derlinga žemė, 
atitinkanti sodinamų augalų rūšies ekologinius poreikius. Sodinamas augalas kelis kartus 
papurtomas,  kad apie šaknis geriau pasiskirstytų žemė. Būtinai reikia patikrinti šaknies 
kaklelio lygį, nes per giliai pasodinti augalai neretai skursta. Žemė aplink augalo stiebą 
suminama. Užlyginus duobę, apie pasodintą augalą padaroma įduba, kad būtų galima 
palieti. Perkeliant augalus iš vienos vietos į kitą, prieš tai reikia gerai paruošti aplink augalą 
žemės gumulą.
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IV MODULIS. SUMEDĖJUSIŲ DEKORATYVINIŲ
AUGALŲ PRIEŽIŪRA

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

 � Kokie augalai yra vadinami sumedėjusiais?

 � Kaip skirstomi sumedėję dekoratyviniai augalai? Išvardykite pagrindinius bruožus.

 � Kokios yra medžių ir krūmų dekoratyvinės savybės?

 � Kokios būna  medžių  lajų formos? Nupieškite.

 � Išvardykite dekoratyvinių augalų sodinimo reikalavimus.

 � Sudarykite lentelę, kurioje būtų aprašyti dažniausiai matomų dekoratyvinių 
pušūnų ir magnolijūnų augalai.
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SUMEDĖJUSIŲ DEKORATYVINIŲ AUGALŲ PRIEŽIŪRA

Sumedėjusių dekoratyvinių augalų priežiūros darbai: laistymas, ravėjimas, tręšimas, 
formavimas, genėjimas, augalų persodinimas, augalų paruošimas žiemojimui.

Naujai pasodintus augalus būtina gerai palieti. Sausros metu liejami visi medžiai ir 
krūmai. Mulčiavimas atliekamas pasodinus augalą, kad ilgiau būtų išlaikoma drėgmė, 
o rudenį nenušaltų šaknys. Mulčiuoti galima durpėmis, medžio drožlėmis, pjuvenomis. 
Mulčas taip pat prilaiko ir drėgmę, ir neleidžia augti piktžolėms. Piktžolės naikinamos ravint 
arba šienaujant aplink medžius ar krūmus. Mulčas būna dviejų tipų:

 � Organinės kilmės – šviežiai nupjauta žolė, nukritę lapai, medžių žievė, spygliai, 
durpės;

 � Neorganinės medžiagos – skalda, keramzitas, žvyras ir t. t.

Prižiūrint sumedėjusius augalus, kiekvienais metais yra atliekamas genėjimas. 
Genėjimas gali būti:

 � Sanitarinis. Išpjaunamos visos džiūstančios, ligų, kenkėjų pažeistos šakos. Jei 
augalas labai pažeistas ir skurdus, tai reikia šalinti visą augalą; 

 � Atnaujinamasis. Šis genėjimas tinka aukštiems krūmams ir medžiams 
išpjaunamos senos ir trumpinamos kitos stambios šakos, taip suaktyvinami 
miegantys pumpurai ir paskatinama augti naujas šakeles. Taip genėti galima tik 
greitai augančius krūmus ir medžius, o netinka spygliuočiams.

 � Lajos formavimas. Išretinamos per tankiai augusios šakos, pašalinamos arba 
patrumpinamos tos, kurios ardo lajos simetriją ar per daug išsikiša iš medžio 
lajos kontūro ar krūmo silueto. Formuojamasis dekoratyvinis karpymas suteikia 
krūmams norimą geometrinę ar kitą formą. 

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

IŠMOKYTI FORMUOTI, GENĖTI IR PRIŽIŪRĖTI 
SUMEDĖJUSIUS DEKORATYVINIUS AUGALUS

02
Uždavinys

4 pav. Dekoratyvusis sumedėjusių augalų karpymas

87Aplinkos ir patalpų priežiūra. Modulinė profesinio ugdymo programa



IV MODULIS. SUMEDĖJUSIŲ DEKORATYVINIŲ
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Genėjimo laikas priklauso nuo augalo biologinių savybių. Anksti pavasarį genime 
lapuočius, vasaros metu – spygliuočius. Dekoratyvinių medžių ir krūmų sodinukus formuoti 
ir genėti pradedama medelynuose. Visiems lapuočiams pirmiausia reikia išauginti pakan-
kamai taisyklingai išsidėsčiusias pagrindines šakas, iš kurių ateityje bus formuojama laja. 
Kiekvienai veislei ir norimai formai išgauti yra keliami saviti reikalavimai. Apgenėjus medį 
ar krūmą, būtina žaizdas užtepti sodo tepalu ar aliejiniais dažais.

5 pav. Medžio genėjimas ir vaizdas žydėjimo metu 

Tręšti augalus reikėtų prasidėjus vegetacijai, rekomenduojama tręšti azoto ir komplek-
sinėmis trąšomis, kurios yra sudarytos tam tikrai augalų grupei (rododendrams, spygliuo-
čiams ir kt.). Žemės struktūrai pagerinti galima naudoti kompostą, mulčiuoti durpėmis,  
pjuvenomis.

Tvarkant ir genint želdinius, reikėtų vadovautis svarbiausiu principu – dekoratyvi-
niuose želdynuose turi augti tik sveiki, geros estetinės išvaizdos augalai. Būtina negailestin-
gai šalinti visus džiūstančius ir sergančius augalus, jeigu nėra galimybės jų išgelbėti. Antra 
ne mažiau svarbi dekoratyvinių želdinių tvarkymo ir genėjimo sąlyga – tai turi daryti tik šį 
darbą gerai išmanantys specialistai, antraip neišvengiama klaidų, dėl ko augalai suserga, 
pradeda skursti ir neretai žūva. (Laimutis Januškevičius, 2013)

Augalų paruošimas žiemai. Tai yra labai atsakingas darbas, nes nuo to priklausys, 
kaip augalai peržiemos. Dengti reikia visus, ypač vėlai rudenį pasodintus augalus, spygliuo-
čius. Paprastai augalai mulčiuojami durpėmis, jautrūs augalai – po pirmo pašalimo, antroje 
lapkričio pusėje. Taip pat augalus galima apdengti eglišakėmis, agroplėvele. Taip apdengti 
būtina anksti pavasarį, kad kaitri saulė nenudegintų visžalių augalų lapų (pvz.: gebenių, 
buksmedžių ir kt.). 

Pasodintus augalus induose, jei sąlygos leidžia, galima įnešti į vėsią patalpą. Jei nau-
dojami stacionarūs indai, tai augalus reiktų gerai užmulčiuoti arba indus apsukti šildančia 
medžiaga.
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5 pav. Medžio genėjimas ir vaizdas žydėjimo metu 

Bonsai – iš gyvos gamtos žmogaus sukurti meno kūriniai, turintys ypatingą filosofiją. 
Tai – dar viena tradicinė meno rūšis, bylojanti apie ypatingą japonų meilę gamtai.

6 pav. Bonsai

Bonsai yra maži dirbtinai suformuoti medžiai, kurių aukštis siekia nuo 3 metrų iki 30 
cm. Medžiai ir krūmai turi būti taip apgenėti ir suformuoti, kad maksimaliai primintų savo 
gyvos gamtos prototipą. Reikia suprasti, kad lapų ir žiedų niekada nepavyks proporcingai 
sumažinti iki reikiamų matmenų. Taip pat gamtoje medžiai turės daugiau skeletinių šakų 
negu medelis bonsas. Gerai prižiūrimi tokie medeliai neretai gali gyvuoti iki 400 m.

Bonsų priežiūra priklauso ir nuo to, ar jis yra lauko, ar kambarinis medis. Reikia pažy-
mėti, kad bonsai niekada nebuvo kambarinis augalas. Idealios sąlygos jam augti – tai grynas 
oras ir subtropinis klimatas.

 � Kokie pagrindiniai dekoratyvinių augalų priežiūros darbai yra atliekami pavasarį, 
vasarą ir rudenį?

 � Paaiškinkite dekoratyvinių augalų sanitarinio genėjimo, atnaujinamojo genėjimo, 
lajos formavimo pagrindinius reikalavimus.

 � Kuriuos sumedėjusius augalus reikia pridengti žiemai ir kaip?

 � Kokias trąšas naudosite sumedėjusiems augalams tręšti?

 � Kokie yra pagrindiniai darbų saugos reikalavimai prižiūrint sumedėjusius 
dekoratyvinius augalus?

 � Sudarykite dekoratyvinių medžių ir krūmų priežiūros grafiką ir aprašykite  
pagrindinius priežiūros technologinius reikalavimus. Praktiškai ir pagal saugos 
reikalavimus atlikite pateiktų dekoratyvinių augalų priežiūrą.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS
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GYVATVORĖS IR JŲ PRIEŽIŪRA

Gyvatvorė – tai linijinis medžių ar krūmų želdinys, kuriame augalai tankiai sodinami. 
Gyvatvorės skirstomos į laisvai augančias ir karpomas (taisyklingas, formuojamas).

7 pav. Laisvai augančios ir karpoms gyvatvorės

Gyvatvorių funkcijos:

 � Apsauginė. Tai – nepraeinama pakankamai aukšta ir tanki gyvatvorė. Tokioms 
gyvatvorėms tinka dygliuoti augalai – raugerškiai, dygioji slyva, švelnioji 
gudobelė ir kt. 

 � Dengiančioji (maskuojančioji). Priklauso nuo to, ką turi dengti. Augalai 
parenkami puošnesni, gali būti ir ne vienos rūšies. Gyvatvorė gali būti sodinama 
laisvai, tinka žydintys augalai, spalvingais lapais krūmai ar medžiai. 

 � Dekoratyvinė. Tokios gyvatvorės tipas ir aukštis priklauso nuo sodybos ar 
vietovės ploto, paskirties, jos funkcijų. 

Gyvatvorių sodinimas, genėjimas  

Augalų parinkimas gyvatvorėms užsodinti priklauso nuo gyvatvorės funkcijų. Griovius 
(tranšėjas) gyvatvorei sodinti ruošiame iš anksto (rudenį), jei gyvatvorė bus sodinama pava-
sarį, arba 3–4 savaites prieš sodinimą, jei sodinama rudenį. Sodinimo laikas priklauso nuo 
augalų gyvatvorei parinkimo. Vasaržaliai augalai sodinami pavasarį iki pumpurų sprogimo 
arba jiems sprogstant, bet ne vėliau kovo pabaigoje–balandžio mėnesį. Šiais augalais gyva-
tvorę galima užsodinti ir rudenį, lapams nugeltus ir pradėjus kristi. Svarbiausia, kad paso-
dinti gyvatvorės augalai iki žiemos spėtų įsišaknyti. 

Tinkamiausi gyvatvorei augalai yra: tujos, kukmedžiai, eglės, gudobelės, kauleniai, 
ligustras, skroblas, lanksvos ir kt.
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7 pav. Laisvai augančios ir karpoms gyvatvorės

8 pav. Lapuočių gyvatvorės: kaulenis, skroblas, lanksvos

Dirva gyvatvorei turi būti paruošta atitinkamai pagal augalų bioekologines savybes. Jei 
dirva yra sunki, būtina įdėti smėlio, komposto, durpių. Sodinant augalus svarbiausia, kad 
žemė būtų puri ir pralaidi vandeniui. Jei dirva rūgšti, pridedama kalkių ar kaulamilčių, o 
kalkingai dirvai tiks rūgščios durpės, kompostas. Ruošiant žemę sodinimui, reikia įdėti lėtai 
tirpstančių trąšų. Sodinukų skaičius priklausys nuo gyvatvorės tankumo, krūmų ar medžių 
savybių.

Laisvos formos gyvatvorės genėjimas atliekamas pavasarį, vasarą ir žiemos pabaigoje.
Pavasarį (balandžio– gegužės mėnesį) žydintys vasaržaliai krūmai genimi iškart po 

žydėjimo, pašalinami arba pusiau sutrumpinama per ilgos, silpnos, gausiai žydėjusios ir per 
tankios šakos. Genima norint gyvatvorei suteikti norimą formą arba gyvatvorę atnaujinti. 
Kartais gyvatvorei atnaujinti nukerpamos visos krūmo šakos iš karto arba per dvejus metus, 
kasmet nukerpant po pusę šakų.

Vasarą ir vėliau karpomi žydintys vasaržaliai krūmai, o žiemos pabaigoje ar ankstyvą 
pavasarį (iki vegetacijos pradžios) genimi pusiau sumedėję augalai, iki 1/3 sutrumpinami 
pernykščiai (žydėję) ūgliai. Taip pat išretinami, atnaujinami krūmai. Visžalius augalus ir 
dauguma vasaržalių žemaūgių lapuočių ir krūmų genėti nebūtina – pašalinamos tik nuša-
lusios, sausos ar ligotos šakos. Tai galima atlikti  anksti pavasarį arba rudens pradžioje. 

Gyvatvorių laistymas, tręšimas ir kiti priežiūros darbai atliekami kaip ir kitų sumedė-
jusių dekoratyvinių augalų.
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SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

 � Kokias funkcijas atlieka gyvatvorė?

 � Išvardykite pagrindinius gyvatvorės sodinimo ir genėjimo reikalavimus.

 � Aprašykite gyvatvorių priežiūros technologijas.

9 pav. Gyvatvorės: ligustras, vakarinės tujos, piramidinės tujos
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GENĖJIMO IR KARPYMO ĮRANKIAI

Įvairiems sumedėjusiems 1–2,5 cm storio stiebams ir bet kokio storio ūgliams genėti 
naudojami sekatoriai. Pagal kerpančių ašmenų išdėstymą jie skirstomi į atraminius vie-
našmenius, veikiančius kirtimo su atrama principu, ir prasilenkiančius dvigubais ašmeni-
mis. Vienas iš ilgakočių sekatorių tipų sodininkų yra vadinama gaiduku. Tai – sekatorius su 
kablio formos darbine dalimi.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

IŠMOKYTI SAUGIAI DIRBTI SU SUMEDĖJUSIŲ 
AUGALŲ PRIEŽIŪROS ĮRANKIAIS IR 
MECHANIZMAIS

03
Uždavinys

10 pav. lgakočiai genėjimo sekatoriai

Patogu genėti šakų viršūnes, nukirpti skiepūglius ar gyvašakes nuo aukštesnių medžių.
Gyvatvorių žirklės dar vadinamos sodo žirklėmis. Jomis yra formuojamos augalų 

lajos, gyvatvorės. Gyvatvorių žirklių ašmenys gali būti tiesūs ir banguoti. Pastarieji šiek tiek 
sulaiko kietesnes lanksčių krūmų šakeles, kad neišlįstų iš žirklių ašmenų. Aukštesnėms 
gyvatvorėms yra naudojamos žirklės su teleskopiškai ilgintomis rankenomis. Dideliems 
plotams genėti naudojamos elektrinės gyvatvorių ar akumuliatorinės žirklės.

93Aplinkos ir patalpų priežiūra. Modulinė profesinio ugdymo programa



11 pav. Gyvatvorių genėjimo žirklės, šakų pjovimo pjūklas

IV MODULIS. SUMEDĖJUSIŲ DEKORATYVINIŲ
AUGALŲ PRIEŽIŪRA

Grandininis pjūklas naudojamas nupjauti ar susmulkinti medžių bei krūmų šakas. 
Rankinis nestorų šakų, šakelių karpymas atliekamas rankinėmis genėjimo žirklėmis. 
Rankinis pjovimo pjūklelis naudojamas sunkiai pasiekiamiems sodo darbams, pavienėms 
šakoms nupjauti. Jis patogus tuo, kad jį galima naudoti su teleskopiniu kotu.

12 pav. Rankiniai genėjimo ir karpymo įrankiai

 � Išvardykite sumedėjusių dekoratyvinių augalų priežiūros įrankius ir mechanizmus, 
kokiems darbams jie naudojami?

 � Paruošti sumedėjusių dekoratyvinių augalų priežiūros įrankius ir mechanizmus 
darbui ir apibūdinti jų panaudojimo galimybes, technologinius parametrus, 
saugaus darbo reikalavimus.

 � Interneto erdvėje surinkti dviejų gamintojų duomenis apie sumedėjusių 
dekoratyvinių augalų priežiūros įrangą  ir  atlikti techninių ir technologinių 
charakteristikų palyginimą.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS
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11 pav. Gyvatvorių genėjimo žirklės, šakų pjovimo pjūklas
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12 pav. Rankiniai genėjimo ir karpymo įrankiai

SAUGAUS DARBO REIKALAVIMAI DIRBANT SU  SUMEDĖJUSIŲ AUGALŲ PRIEŽIŪROS 
ĮRANKIAIS IR MECHANIZMAIS

Dirbant grandininiu pjūklu tenka susidurti su įvairiomis darbo sąlygomis, kai atlie-
kami ir paprasti, ir sudėtingi veiksmai. Grandininis pjūklas – labai efektyvus įrankis, 
tačiau, naudojamas ne pagal paskirtį, jis gali būti pavojingas. Nelaimingų atsitikimų pavojui 
išvengti ir jėgoms tausoti naudokite tinkamus darbo metodus, geriausias apsaugos priemo-
nes bei šiuolaikišką grandininį pjūklą su veikiančiomis saugos funkcijomis.

Prieš pradedant darbą su grandininiais pjūklais, būtina tinkamai pasiruošti – t. y. 
rekomenduojama naudoti veido, ausų ir rankų apsaugą. Išvardysime pagrindines priežas-
tis, kodėl:

 � Tiek dvitakčiai benzininiai, tiek elektriniai varikliai pakankamai garsiai dirba, 
todėl rekomenduojama naudoti ausų apsaugą;

 � Pjaunant atsiranda drožlių – norint išvengti jų patekimo į akis, reikia naudoti 
veido ir akių apsaugą;

 � Jei tenka dirbti su iškeltu pjūklu, pavyzdžiui genėti šakas, – reikia dėvėti šalmą;

 � Jei dažnai dirbate miške, patartina dėvėti specialią aprangą ir batus;

 � Paprastam ir veiksmingam genėjimui reikalingi tinkami metodai. Jei esate 
pradedantysis genėtojas, imkitės darbo iš lėto ir metodiškai; 

 � Stenkitės dirbti tokiame aukštyje, kad nereikėtų kūprintis.  Patogiausias darbinis 
aukštis genint – nuo juosmens iki kelių. Lenkite kelius, o ne nugarą!

 � Tvirtai stovėkite pražergę kojas ir pasisukę 45 laipsnių kampu į kamieną. Žirkles, 
pjūklą laikykite arčiau prie savęs. Stovėsena turi užtikrinti pusiausvyrą. Genint 
pavojinga perstatyti kojas, todėl svarbu pasiekti pakankamo dydžio plotą, kad 
nereikėtų kilnoti kojų;

 � Pašalinkite nupjautas šakas.

Prieš darbą su bet kokiu įrankiu ar mechanizmu, patikrinkite, ar jie tvarkingi, prižiūrėti, 
pagaląsti. Pabaigus darbą, įrankius, mechanizmus sutvarkykite, sutepkite ir padėkite į 
jiems skirtą vietą.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

 � Kokie pagrindiniai saugos darbo reikalavimai dirbant su šakų pjovimo pjūklu?

 � Interneto erdvėje suraskite pagrindinius saugaus darbo reikalavimus dirbant su 
dekoratyvinių augalų genėjimo, pjovimo įrankiais ir įrengimais.
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KŪRYBINIS INTEGRUOTAS PROJEKTAS „DOVANODAMI TURTĖJAME“

Modulio „Sumedėjusių dekoratyvinių augalų priežiūra“ žinių ir gebėjimų įtvirtinimas, 
vykdomas per savanorystę, realizuojamas kūrybiniame projekte„Dovanodami turtėjame“. 
Įtvirtinimo metu pristatoma savanorystė, kaip savęs pažinimo ir realizavimo būdas, inte-
gruojamas profesinių vertybių ugdymas ir įgyvendinamas projektas, kuriame mokiniai 
demonstruoja gebėjimą susieti kompetenciją prižiūrėti sumedėjusius augalus su profesinė-
mis ir asmeninėmis vertybėmis, atlieka patirties refleksiją ir įsivertina.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮTVIRTINIMAS PER VEIKLĄ

ĮTVIRTINTI PER VEIKLĄ ĮGYTAS MODULIO 
PROFESINES ŽINIAS IR GEBĖJIMUS 
KŪRYBINIAME INTEGRUOTAME PROJEKTE
„DOVANODAMI TURTĖJAME“

04
Uždavinys

ĮTVIRTINIMO TIKSLAS – įtvirtinti įgytas profesines žinias ir gebėjimus kūrybiniame 
projekte „Dovanodami turtėjame“.

ĮTVIRTINIMO UŽDAVINIAI:
1. Apibendrinti įtvirtinamas žinias ir gebėjimus;
2. Supažindinti su kūrybinio projekto „Dovanodami turtėjame“ įgyvendinimo eiga;
3. Pristatyti savanorystę kaip savęs pažinimo ir realizavimo būdą;
4. Aptarti tarnystę kaip siektiną vertybę;
5. Atlikti ir įvertinti kompetencijos įtvirtinimą. 

ĮTVIRTINIMO REZULTATAS – įtvirtintos įgytos  profesinės  žinios ir gebėjimai. 

Įtvirtinimo praktinė užduotis. Mokiniai gauna užduotį suorganizuoti edukacinę 
gerumo akciją „Sumedėjusių dekoratyvinių augalų priežiūra“ pasirinktuose vaikų globos 
namuose, senelių namuose, vaikų darželyje ar kitoje įstaigoje. Gerumo akcijos tikslas – 
supažindinti akcijos dalyvius su dekoratyvinių augalų rūšimis bei jų priežiūra. Mokiniai 
(individualiai ar grupėse) turi paruošti 10–15 min. pranešimą pagal pasirinktą potemę (pvz., 
„Augalas – mano draugas, aš turiu juo rūpintis“, „Sumedėjusių dekoratyvinių augalų prie-
žiūros pamokėlė senelių namuose“), kurią gerumo akcijos metu pristato akcijos dalyviams. 
Akcijos veikla filmuojama ir fotografuojama, o vėliau peržiūrima, aptariama ir įvertinama 
pasirinktos potemės kontekste. Projekto aptarimo metu mokiniai turi argumentuoti pote-
mės pasirinkimą, įvardyti kūrybinio projekto tikslą ir siekiamą rezultatą, išdėstyti pro-
jekto rengimo procesą, pristatyti kiekvieno grupės nario indėlį (jei buvo dirbama grupėje), 
įvardyti, kokias įgytas žinias ir gebėjimus pavyko panaudoti projekte, pasakyti, ką naujo 
patyrė projekto metu. Siekiant padėti mokiniams ugdyti vertybines nuostatas, po projekto 

IV MODULIS. SUMEDĖJUSIŲ DEKORATYVINIŲ
AUGALŲ PRIEŽIŪRA
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pristatymo pateikiami refleksiniai savikontrolės klausimai, leidžiantys permąstyti įvyk-
dytą projektą vertybiniu požiūriu.  

Įtvirtinimo vertinimo kriterijai: 

1. Kūrybingas žinių taikymas praktikoje;

2. Įsijungimas į socialinę ir savanorišką veiklą; 

3. Profesinių / žmogiškųjų vertybių perteikimas;

4. Bendradarbiavimas su kolegomis;

5. Praktinės užduoties pristatymo išsamumas.

Plačiau CD. Priedas Nr. 4, modulis „Sumedėjusių dekoratyvinių augalų priežiūra“.
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ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGYVENDINIMAS

TIKSLAS – įtvirtinti I pusmečio profesines žinias ir gebėjimus, susiejant meilės ir atsakomybės 
vertybes su kokybišku paslaugos atlikimu. 

UŽDAVINIAI:
1. Atskleisti artimo meilės esmingumą žmogaus asmeniniame gyvenime ir profesinėje veikloje.
2. Išryškinti atsakomybės svarbą kokybiškai atliekant darbą.
3. Atskleisti kalbos ir rašto kultūros būtinumą asmeninėje ir profesinėje veikloje. 

REZULTATAS – įtvirtintos I pusmečio profesinės žinios ir gebėjimai, susiejant meilės ir 
atsakomybės vertybes su kokybišku paslaugos atlikimu.

TEMA:

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGYVENDINIMAS BENDRUOMENINIAME  
PROJEKTE „MYLĖKIME MOKYTOJĄ“

SKIRTA VALANDŲ:

108 

MOKYMO(SI) TURINYS:

 � Artimo meilės esmingumas žmogaus 
asmeniniame gyvenime ir profesinėje 
veikloje;

 � Asmeninė atsakomybė: atsakomybės 
prisiėmimas už savo veiksmus;

 � Meilės ir atsakomybės svarbumas kokybiškai 
atliekant paslaugą;

 � Reikalavimai rašto darbo ir pranešimo 
rengimui. 

MOKYMO(SI) BŪDAI IR FORMOS:

 � Paskaita;

 � Darbas grupėse;

 � Savarankiškas darbas;

 � Video medžiagos, filmų peržiūra ir įžvalgos;

 � Diskusija;

 � Klausimai-atsakymai;

 � Atvejų analizė.

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS:

Apibendrinus I pusmečio darbus, veiklas ir 
pasiekimus, užpildyti individualią ugdymosi 
trajektoriją (profesiniu, bendrakultūriniu ir 
vertybiniu aspektais).

MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

Modulio mokymo medžiaga (priedai).

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

Savikontrolės klausimai (profesiniu, 
bendrakultūriniu ir vertybiniu aspektais).

BENDRUOMENINIS PROJEKTAS „MYLĖKIME MOK YTOJĄ“

05
Uždavinys

ĮGYVENDINTI BENDRUOMENINĮ PROJEKTĄ 
„MYLĖKIME MOKYTOJĄ“
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GYVŪNŲ PRIŽIŪRĖTOJO MOKYMO PROGRAMA
BENDRIEJI ŽIRGININKYSTĖS VERSLO IR GYVŪNŲ  
PRIŽIŪRĖTOJŲ PROFESIJOS MODULIAI

I MODULIS. ĮVADAS Į PROFESIJĄ

V MODULIS.
INTERJERO KIETŲJŲ PAVIRŠIŲ PRIEŽIŪRA

MODULIO TIKSLAS – išmokyti atsakingai ir savarankiškai prižiūrėti interjero kietuosius 
paviršius.

UŽDAVINIAI:
1. Supažindinti su interjero kietųjų paviršių apdailos medžiagomis;
2. Išmokyti parinkti tinkamas pagal valomą paviršių ir jo užterštumą valymo priemones;
3. Išmokyti saugiai dirbti su interjero kietųjų paviršių priežiūrai skirta įranga ir įrankiais;
4. Išmokyti prižiūrėti įvairius interjero kietuosius paviršius;
5. Įtvirtinti įgytas modulio profesines žinias ir gebėjimus kūrybiniame integruotame projekte 

„Siekiu teisingumo“.

REZULTATAS – mokinys gebės atsakingai ir savarankiškai atlikti interjero kietųjų paviršių 
priežiūros darbus. 

Švari ir tvarkinga patalpų aplinka svarbi ne tik namuose, darbo vietoje, bet ir prekybos 
centruose, bankuose ir kitose visuomeninėse patalpose.

Asmuo, mokydamasis „Interjero kietųjų paviršių priežiūros“ modulio, susipažins su 
įvairiomis interjero kietųjų paviršių apdailos medžiagomis, jų savybėmis. Sužinos, kokia 
įranga bei įrankiais šiuo metu galima atlikti interjere esančių kietųjų paviršių priežiūrą, 
kokie valikliai šiuo metu gaminami, kaip jie naudojami įvairių paviršių priežiūrai.

Išklausęs „Interjero kietųjų paviršių priežiūros“ modulį, asmuo gebės atpažinti kie-
tųjų valomų paviršių apdailos medžiagas, mokės valyti stiklinius, medinius, keramikinius, 
akmeninius, plastmasinius, metalinius ir kitus patalpose esančius kietuosius paviršius. 
Taip pat žinos, kaip paruošti darbui, saugiai dirbti ir sutvarkyti po darbo įrangą ir įrankius, 
mokės teisingai parinkti kietųjų paviršių valymo priemones pagal valomo paviršiaus savy-
bes ir jo užterštumą. Mokiniai sužinos apie aplinkos ir žmogaus sveikatos sąveiką, perpras 
kenksmingų medžiagų ir pavojingų veiksnių poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai. 
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SMULKIOJO VERSLO ORGANIZAVIMO 
SKYRIUS

V MODULIS 
INTERJERO KIETŲJŲ PAVIRŠIŲ PRIEŽIŪRA 

SKIRTA VALANDŲ: 166

MOKYMO(SI) TURINYS: 

1. Interjero kietųjų paviršių apdailos 
medžiagų pažinimas;

2. Interjero kietųjų paviršių valymo 
priemonių parinkimas ir panaudojimas;

3. Interjero kietųjų paviršių priežiūros 
įrangos ir įrankių panaudojimas;

4. Interjero kietųjų paviršių priežiūra;

5. Kūrybinis integruotas projektas „Siekiu 
teisingumo“. 

MOKYMO(SI) BŪDAI IR METODAI:

 � Paskaita;

 � Darbas grupėse;

 � Savarankiškas darbas;

 � Vaizdo medžiagos, filmų peržiūra ir įžvalgos;

 � Diskusija;

 � Klausimai-atsakymai; 

 � Atvejų analizė. 

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS:

 � Integruota užduotis: teorinė dalis (žinių 
patikrinimo testas) ir praktinė užduotis;

 � Integruoto kūrybinio projekto pristatymas.

MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

 � Valiklių katalogai, aprašai;

 � Įrankiai kietųjų paviršių valymui, dulkių 
siurbliai, šveitimo mašina; 

 � Įrangos, įrankių katalogai;

 � Įrankių ir mechanizmų naudojimo 
eksploatacinės taisyklės ir saugaus darbo 
instrukcijos;

 � Aplinkos ir patalpų priežiūros mokymo 
programa.

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

 � Savikontrolės klausimai; 

 � Teorinių žinių vertinimas (testas);

 � Praktinės užduotys; 

 � Integruoto kūrybinio projekto įvertinimas 
vertybiniu požiūriu.

V MODULIS.  
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V MODULIS.  
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ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

SUPAŽINDINTI SU INTERJERO KIETŲJŲ 
PAVIRŠIŲ APDAILOS MEDŽIAGOMIS

01
Uždavinys

TEORINĖ MOKYMO(SI) MEDŽIAGA

INTERJERO KIETŲJŲ PAVIRŠIŲ APDAILOS MEDŽIAGŲ PAŽINIMAS

Apdailos medžiagomis vadinamos statybinės medžiagos ir dirbiniai, skirti pastatų 
išorės ir vidaus apdailai, t. y. pastatų ir interjero eksploatacinėms ir estetinėms savybėms 
gerinti. Apdailos medžiagos pagal panaudojimą skirstomos į dvi grupes: išorės apdailai ir 
vidaus apdailai. Interjero kietųjų paviršių apdailos medžiagos pagal pagrindines žaliavas 
skirstomos į: stiklo, medienos, gamtinio akmens, keramikos, polimerines medžiagas.

Viena svarbiausių ir dažniausiai sutinkamų patalpų apdailos medžiagų yra stiklas. Tai 
– dirbtinai pagamintas amorfinis kietas kūnas.

1 pav. Stiklas 

Stikle atomai yra išsidėstę chaotiškai, netvarkingai. Paprasčiausios sudėties yra kvar-
cinis stiklas. Keletas įdomių stiklo savybių:

 � Šilumos laidumas – stiklo savybė praleisti šilumos srautą, kai skiriasi jo sienelių 
paviršiaus temperatūra; 

 � Atsparumas šilumai – staigiai įkaitinamo arba vėsinamo stiklo savybė nesutrūkti;

 � Langų stiklo tankis (tankis – tai dydis, lygus kūno masės ir jo užimamo tūrio 
santykiui) yra apie 2 500, kvarcinio stiklo – 2 200, krištolo – 3 000 kg/m3;

 � Stiprumas – kūno savybė priešintis ardančiajai jėgai ir dėl šios jėgos atsirandančiai 
liekamajai deformacijai. Stiklas gali būti veikiamas gniuždymo ir tempimo jėgų. 
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Stiklas gniuždymui yra daug atsparesnis nei tempimui. Subraižyto arba stiklo, 
kuriame gausu mikroįskilimų, stiprumas dar mažesnis; 

 � Kietumas – stiklo paviršinio sluoksnio savybė priešintis jį veikiančiai jėgai. Stiklą 
braižo tokie mineralai, kaip kvarcas, topazas, korundas, deimantas;

 � Elektrinė varža – medžiagos savybė priešintis ja tekančiai elektros srovei. Kieto 
šalto stiklo specifinė varža didelė, todėl stiklą galima vartoti kaip elektroizoliacinę 
medžiagą;

 � Skaidrumas – stiklo savybė praleisti šviesos spindulius; 

 � Stiklo cheminis atsparumas priklauso nuo stiklo ir jį veikiančio reagento cheminės 
sudėties. Chemiškai paveikto stiklo paviršius gali pasidengti arba vaivorykštės 
spalvų plėvele (tai būdinga ilgą laiką žemėje gulėjusiam stiklui), arba šiurkštokomis 
balzganomis apnašomis. 

Medienos gaminiai dėl savo ekologiškumo labai plačiai naudojami patalpų apdailos 
ir interjero gamyboje. 

Dažniausia naudojama eglė, pušis, ąžuolas, uosis ir kt. Baldai taip pat gaminami iš 
egzotinės medienos, tokios kaip raudonmedis, citrinmedis, juodmedis. Vidaus apdailai daž-
niausiai naudojami medienos gaminiai: klijuota fanera, lentos, parketas, medžio plaušo 
plokštės, grindjuostės ir kt.

Mediena yra anizotropinė medžiaga, todėl jos fizikinės bei mechaninės savybės pri-
klauso nuo kiekvienos struktūrinės krypties. Medžio kamieno skersiniame pjūvyje aiškiai 
matomos pagrindinės jo anatominės dalys: šerdis, mediena ir žievė (jas galima įžiūrėti plika 
akimi). Šerdis yra kamieno viduryje ir daugumos medžių rūšių yra apskrito arba ovalinio 
skerspjūvio, o lapuočių – vingiuota. Šerdies medienos mechaninės savybės labai prastos 
– ji dažnai būna lentų suskilimo priežastis. Todėl gaminant gaminius, medienoje šerdies 
neturi būti. Pagrindinė žaliava gamybai yra branduolys, gaunamas iš medžio kamieno. 
Balana yra jaunesnė kamieno dalis, jos mediena ne tokia brandi, nepakankamai tanki, todėl 
mažiau vertinga. Po žieve kasmet priauga nauji balanos sluoksniai. Suaugusių medžių žievė 
saugo gyvuosius kamieno audinius nuo staigių temperatūros pokyčių, ligų bei mechaninių 
pažeidimų.
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2 pav. Medžio kamieno anatominės dalys

3 pav. Medienos makrostruktūriniai elementai

Žievė

Balana

Branduolys

Šerdis
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Atsižvelgiant į medienos spalvą, tekstūrą, makrostruktūrinių elementų didumą, jų 
matomumą, susigrupavimo pobūdį ir kitas savybes, galima atpažinti medžių rūšis.

Pagrindinės medienos fizikinės savybės yra šios: spalva, kvapas, tekstūra, tankis, drė-
gnumas, laidumas garsui, elektrai ir šilumai, atsparumas šviesai.

4 pav. Medienos rūšių spalvos 

Tekstūra vadinamas natūralus medienos pjūvio piešinys, susidedantis iš metinių 
sluoksnių.

5 pav. Medienos rūšių tekstūra

Medienos fizikinėms bei mechaninėms savybėms įtakos turi rievių plotis, ankstyvo-
sios ir vėlyvosios medienos santykis, šerdies spindulių didumas.

Labai plačiai vidaus interjero apdailai ir baldų gamybai naudojama klijuota fanera – 
tai konstrukcinė-apdailinė medžiaga iš trijų ar daugiau plonų, tarpusavyje suklijuotų medie-
nos sluoksnių, kai pluoštai išdėstomi statmenai. Ji yra gaminama iš beržo, alksnio, guobos, 
ąžuolo, buko, liepos, drebulės, tuopos, klevo, pušies, kėnio, kedro, maumedžio medienos. 
Fanera pasižymi mažesniu susitraukimu, didesniu atsparumu pleišėjimui. 
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4 pav. Medienos rūšių spalvos 

5 pav. Medienos rūšių tekstūra

V MODULIS.  
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6 pav. Klijuota fanera ir lenta iš natūralios medienos

Lentos naudojamos vidaus ir išorės apdailai, gali būti apipjaustytos ir neapipjaustytos, 
obliuotos ir neobliuotos. Obliuotos gali turėti figūrinį profilį. Apkalimo lentos gaminamos 
dažniausiai iš spygliuočių medienos. Vidinei apdailai ar interjero detalių gamybai lentos 
naudojamos ir iš lapuočių medienos. Tai – parketas, ilginiai elementai, grindininės lentos 
ir kt. 

Parketas – tai grindų danga, sudaryta iš nedidelių medienos lentelių, kurios jungiamos 
figūriniu profiliu. Parketo gaminiai gali būti šie: vienetinis parketas, parketlentės, mozaiki-
nis parketas, parketo skydeliai.

Vienetinis parketas – tai atskiros stačiakampės plokštelės, šonuose turinčios figūrinį 
profilį. Jos būna kalibruotos, kad dedant grindis būtų lygus paviršius. 

Mozaikinis parketas – tai parketinės plokštės, surinktos į skydus ir suklijuotos ant 
lygaus paviršiaus įvairiomis mastikomis.

7 pav. Parketas ir grindjuostės

Ilginiai medienos apdailiniai elementai – tai apvadai, grindjuostės, stiklajuostės, dai-
lylentės, dekoratyvinės juostelės ir kt. 
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Medžio plaušo plokštės yra gaminamos iš medžio plaušo su rišikliu (karštai juos pre-
suojant). Apdailai naudojamos kietos medžio plaušo plokštės gali būti dažomos. Tvirta plokš-
čių struktūra apsaugo jas nuo atsitiktinių mechaninių pažeidimų. Plokščių netinka naudoti 
tose vietose, kur yra padidintas drėgmės poveikis (rūsys, pirtis). Drėgmei atsparios apdai-
linės plokštės gaminamos iš dervose įmirkytų presuotų medienos plaušų. Tokios plokštės 
paviršius padengiamas emaliu.

8 pav. Medžio plaušo plokštės ir kamštinė danga

Laminuotos medienos plaušų parketlentės – tai viena iš dažniausiai pasirenkamų 
grindų dangų. Tokį populiarumą lemia neblogos eksploatacinės savybės, didžiulis spalvų ir 
faktūrų pasirinkimas. Parketlenčių grindys vadinamos „plaukiojančia“ danga, nes ji nesu-
jungiama su pagrindu – tarpusavyje jungiami tik dangos gabalai. Tokios grindys yra atspa-
resnės už daugelio rūšių parketą. Visos grindlentės gaminamos iš presuotų medžio plaušo 
dulkių, o jų paviršius padengiamas sintetiniu laminatu, todėl tokios grindys yra atsparios 
bet kokiam fiziniam poveikiui bei temperatūrai.

Sienų ir grindų dangai naudojama kamštinė danga, kuri gaminama iš Viduržemio 
jūros pakrantėse augančio kamštinio ąžuolo žievės. Ši apdailos medžiaga pradėta naudoti 
prieš tūkstančius metų. Kamštinio ąžuolo žievė sudaryta iš daugybės smulkių porų, atskirtų 
viena nuo kitos stipriomis elastingomis membranomis. Tokia porėta struktūra suteikia 
kamščiui tvirtumo, lengvumo, elastingumo ir sulaiko šilumą.

Vis plačiau tiek vidaus, tiek išorės apdailai naudojamas natūralus akmuo. Jo gami-
niams naudojamos skirtingos žemės plutoje randamos uolienos, todėl gali būti skirtingų 
spalvų, piešinio ir savybių.
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8 pav. Medžio plaušo plokštės ir kamštinė danga
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9 pav. Natūralaus akmens panaudojimas

Dažniausiai iš natūralaus akmens uolienų interjero apdailai naudojamas granitas ir 
marmuras.

Granitas – kristalinė, tolygiai grūdėtos struktūros magminė, gelminė uoliena, viena 
iš labiausiai paplitusių žemės plutoje. Ji susideda iš kvarco, feldšpatų, spalvotų mineralų, 
žėručio. Granitas yra gera statybinė medžiaga. Iš granito daromos apdailos plokštės, pako-
pos, skalda, pamatai. 

Marmuras yra metamorfinė uoliena, susidariusi pakintant magminėms ar nuosėdi-
nėms uolienoms aukštoje temperatūroje ir dideliame slėgyje veikiant įvairiems tirpalams, 
dujoms. Marmuras neatsparus rūgštims.

10 pav. Marmuras ir granitas

Šiandienos interjeruose dažnai sutinkami keraminiai gaminiai (plytelės, kriauklės, 
klozetai ir kt.).

Keraminių gaminių pagrindinė žaliava – kaolinas ir molis. Keraminiai gaminiai yra 
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stiprūs, ilgaamžiai ir dekoratyvūs. Tai – nesunkiai formuojami gaminiai, tačiau jie yra 
sunkūs ir trapūs. 

Keraminiai gaminiai gali būti glazūruoti ir angobuoti. Glazūruoti dirbiniai yra gra-
žesni, stipresni, atsparesni drėgmės poveikiui. Glazūros sluoksnis yra tankus, nelaidus van-
deniui, chemiškai atsparus.

Keraminės plytelės plačiai naudojamos patalpų apdailai. Keraminės grindų plytelės 
nelaidžios vandeniui, atsparios dilimui, lengvai plaunamos, atsparios rūgštims ir šarmams, 
patvarios.

11 pav. Keraminiai gaminiai 

Šiandien gaminamas platus polimerinių medžiagų asortimentas leidžia paįvairinti 
interjero apdailą. Polimerinėmis medžiagomis vadinama didelė grupė medžiagų, į kurių 
sudėtį įeina polimerai – organinės, stambiamolekulinės medžiagos. Be to, polimerinių 
medžiagų sudėtyje yra užpildų, plastifikatorių, stabilizatorių. Polimerai pagal kilmę gali būti 
skirstomi į gamtinius, dirbtinius ir sintetinius. Polimerai pagal perdirbimo pobūdį skirs-
tomi į termoplastinius ir termoreakcinius. 

Polimerinėmis medžiagomis būdingos savybės: tūrio masė, stiprumas gniuždant, 
mažas laidumas šilumai, didelis cheminis atsparumas. Jos įgeria mažai vandens, atsparios 
trinčiai, lengvai apdirbamos, formuojamos, klijuojamos, suvirinamos, gali sudaryti plonas 
plėveles. Dalis polimerinių medžiagų yra atsparios net koncentruotoms rūgštims ar šar-
mams. Pagrindiniai trūkumai: nedidelis šiluminis atsparumas, nedidelis kietumas, dide-
lis šiluminio plėtimosi koeficientas, dėl šviesos, oro ir temperatūros poveikio polimerinės 
medžiagos sensta, pakinta jų techninės savybės. 

Polimerinės medžiagos plačiai naudojamos grindų dangų, baldų, langų rėmų, durų, 
plastikinių lentelių gamyboje. Ruloninės polimerinės medžiagos grindims – tai linoleumai, 
kurie gaminami iš natūralių ir sintetinių medžiagų. Linoleumai pasižymi elastingumu, 
nedyla, neįgeria vandens, yra ilgaamžiai.
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11 pav. Keraminiai gaminiai 
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12 pav. Linoleumai 

Linoleumas gali būti polivinilchloridinis, alkidinis, guminis, pergamininis, vienas-
luoksnis, daugiasluoksnis su audinio pagrindu, su termoizoliaciniu pagrindu. Viena iš lino-
leumo rūšių – marmoleumas. Viena iš naujesnių polimerinių interjero apdailos medžiagų 
yra homogeninės polivinilchloridinės (sutrumpintai PVC) dangos. Tai – tvirtos, elastingos, 
ilgaamžės, higieniškos, atsparios dėvėjimuisi bei mechaniniams poveikiams, lengvai pri-
žiūrimos ir valomos grindų dangos. Homogeninės dangos struktūra yra vienalytė, todėl 
dangos raštas ir spalva išlaikoma per visą dangos storį, net ir po ilgo bei intensyvaus eksplo-
atacijos laikotarpio. Homogeninės dangos rekomenduojamos naudoti intensyvaus judėjimo 
visuomeninėse patalpose, mokymosi bei sveikatos priežiūros įstaigose, prekybos centruose, 
biuruose.

13 pav. Homogeninės PVC dangos 
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Heterogeninės PVC dangos – tai daugiasluoksnės dangos, susidedančios iš pagrindo, 
padengto PVC sluoksniu. 

14 pav. Heterogeninės PVC dangos

Joms būdinga sudėtingesnė struktūra nei homogeninių. Visos heterogeninės dangos 
skiriasi tik dangos sluoksnių storiu ir raštais. Šios dangos skirtos kloti namuose, visuome-
ninės paskirties patalpose, pvz., darželiuose, biuruose ir pan.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

 � Kokias žinote stiklo mechanines savybes? 

 � Kokias žinote stiklo chemines savybes? 

 � Kokias žinote medienos savybes?

 � Kokios pagrindinės medienos anatominės dalys gali būti matomos medienos 
skerspjūvyje?

 � Kokias žinote keramikinių apdailos medžiagų savybes?

 � Kokius žinote keramikinius interjero apdailos gaminius? 

 � Kokios yra polimerinių medžiagų savybės?

 � Kokias žinote polimerines apdailos medžiagas?
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14 pav. Heterogeninės PVC dangos
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ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

IŠMOKYTI PARINKTI TINKAMAS PAGAL 
VALOMĄ PAVIRŠIŲ IR JO UŽTERŠTUMĄ 
VALYMO PRIEMONES

02
Uždavinys

INTERJERO KIETŲJŲ PAVIRŠIŲ VALYMO PRIEMONIŲ PARINKIMAS IR PANAUDOJIMAS

Daiktams ir paviršiams valyti žmonės nuo seno naudojo vandenį, smėlį, sodą, vėliau – 
muilą. Pirmosios nuorodos apie jį randamos ant šumerų molio lentelių, kurios datuoja-
mos 2500–2200 m. pr. Kr. Europoje muilas pradėtas gaminti XV a., o Lietuvoje – tik XIX a. 
Naudojant šiuolaikines valymo priemones, lyginant su senosiomis, reikia mažiau jėgos ir 
fizinio darbo, galima greičiau ir efektyviau nuvalyti paviršius, geriau pašalinti infekcinių 
ligų sukėlėjus, be to, galima tinkamai nuvalyti jautrius paviršius jų nepažeidžiant.

Interjero valymo priemonės – tai interjero priežiūrai naudojami chemijos pramonės 
produktai, sudaryti iš vienos ar daugiau cheminių medžiagų. Visos skystos valymo prie-
monės būna supiltos į plastikinius butelius, o birios – supakuotos į plastikinius maišelius, 
popierinius pakelius ar dėžutes ir sandariai uždarytos. Ant visų valymo priemonių pakuočių 
užrašoma svarbi informacija apie jos naudojimo paskirtį bei būdą. Šią informaciją būtina 
perskaityti prieš pradedant naudoti bet kokią valymo priemonę. Paprastai ant valymo prie-
monių pakuočių nurodomas priemonės pavadinimas, paskirtis, naudojimo būdas, sudėtis, 
kiekis, gamintojas bei jo adresas, vartojimo terminas ir brūkšninis kodas. 

15 pav. Patalpų priežiūros priemonių pakuotės

Pagal konsistenciją (tirštumą) valymo priemonės skirstomos į skysčius, drebučius, 
pastas, kietąsias medžiagas. 

Pagal veikliųjų medžiagų koncentraciją valymo priemonės skirstomos į tinkamas 
naudoti iš karto ir koncentruotas (kurias prieš darbą reikia skiesti vandeniu nurodytu ant 
valymo priemonės pakuotės santykiu). 
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Valymo priemonės yra nekenksmingos žmogui tik tada, jei jos naudojamos tinkamai. 
Valymo priemonės, kurios laikomos ar naudojamos neteisingai, yra pavojingos žmogaus 
sveikatai ar net gyvybei. 

Pagal pavojingumą žmogaus sveikatai, valymo priemonės skirstomos į tris grupes: 
nepavojingos, vidutiniškai pavojingos, labai pavojingos. Valymo priemonių pavojin-
gumą nulemia į jų sudėtį įeinančių pavojingų medžiagų kiekis ir pavojingumo katego-
rija. Pavojingos medžiagos skirstomos pagal fizikines chemines savybes (sprogstamosios, 
oksiduojančios, ypač degios, labai degios), pagal poveikį žmogaus sveikatai (labai toksiš-
kos, toksiškos, kenksmingos, ardančios, dirginančios) ir pagal poveikį aplinkai (pavojingas 
aplinkai). Siekiant informuoti vartotoją apie medžiagos ar gaminio pavojingumą, į rinką tie-
kiamos pavojingos cheminės medžiagos ir gaminiai yra ženklinami pagal nustatytą tvarką, 
t. y. ant kiekvienos pavojingos medžiagos ar preparato pakuotės yra nurodomos pavojaus 
piktogramos, pavojingumo frazės, atsargumo frazės pagal CLP reglamentą. 

Šiuo metu didelis sunaudojamų valymo priemonių kiekis kelia pavojų gamtai. Su 
nuotekomis patekusios į vandens telkinius, valymo priemonės kenkia jų augalams ir gyvū-
nams. Valymo priemonių pakuotės ir likučiai, patekę į sąvartynus, teršia gruntą ir grun-
tinius vandenis, o lakiosios valymo priemonių medžiagos teršia orą. Kadangi pavojingos 
medžiagos įeina į daugelio valymo priemonių sudėtį, todėl jas reikia mokėti ne tik naudoti, 
bet ir sandėliuoti. Be to, pačioms valymo priemonėms yra keliami tam tikri reikalavimai. 
Valymo priemonės turi turėti geras valomąsias savybes, be to, jas turi būti patogu naudoti, 
skiesti. Valymo priemonių naudojimo laikas turi būti kuo ilgesnis. Visos valymo priemonės 
turi būti kuo mažiau pavojingos žmogui ir gamtai.

Visos kietų interjero paviršių valymo priemonių sudėtinės dalys yra skirstomos į vei-
kliąsias ir pagalbines medžiagas. Veikliosios medžiagos suteikia valymo priemonėms valo-
mąjį poveikį. Pagalbinės medžiagos suteikia valymo priemonėms kvapą, spalvą, tirštumą ir kt.

Veikliosios medžiagos. Vienos iš valymo priemonių pagrindinių sudėtinių dalių, yra 
paviršinio aktyvumo medžiagos (PAM). Valymo metu ištirpusios vandenyje, PAM suma-
žina vandens paviršiaus įtempimą ir taip padidina jo vilgymo gebą, atkelia nešvarumus nuo 
valomo paviršiaus ir išlaiko juos valiklio paviršiuje.

Vandens minkštikliai suriša kalcio ir magnio jonus, kurie kietina vandenį ir trukdo 
valymo procesui. Be to, jie suriša ir nešvarumuose esančius metalų jonus tuo palengvindami 
patį valymo procesą. Pagrindinės cheminės medžiagos, naudojamos kaip vandens minkšti-
kliai, yra šios: polifosfatai, fosfonatai, ceolitai, polikarboksilatai ir citrinų rūgštis.

Bazėmis vadinamos medžiagos, kurios tirpdamos vandenyje padidina tirpalo pH 
(pH>7). Į valiklius dažnai yra dedama hidroksidų arba druskų, kurių vandeniniai tirpalai turi 
bazinių savybių. Bazinės medžiagos pagerina valomąjį PAM poveikį. Be to, bazinės medžia-
gos chemiškai ardo baltymų ir riebalų nešvarumus. 
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Rūgštinėmis vadinamos medžiagos, kurios disocijuodamos vandenyje sumažina tir-
palo vandenilio potencialą pH (ph<7). Valymo priemonėse esančios rūgštys ir rūgščiosios 
druskos reaguoja, tirpina, ir šalina nuo paviršių netirpias nuovirų, rūdžių bei uratų apnašas. 

Balinimo medžiagos (balikliai) kavos, arbatos, vyno, kraujo, uogų ir kitose dėmėse 
esančius nešvarumus ardo chemiškai. Vykstant oksidacijos-redukcijos reakcijoms, dėmėse 
esančios dažomosios medžiagos virsta bespalviais junginiais. Pagrindinės balinimo medžia-
gos yra šios: peroksidiniai ir hipochloritiniai balikliai.

Dezinfekavimo priemonės naudojamos žmogaus sveikatai pavojingiems mikroorga-
nizmams naikinti. Ypač svarbu naikinti tuos mikroorganizmus, kuriuos platina infekciniai 
ligoniai. 

Labai dažnai nešvarumų valymui nuo kietųjų paviršių naudojamos šveitimo medžia-
gos. Tai – mažų kietų grūdelių pavidalo vandenyje netirpios medžiagos. Jos nešvarumus valo 
mechaniškai, nėra pavojingos žmogui, bet gali subraižyti valomą paviršių. 

Tirpikliai – skysčiai, kurių dedama į visas skystas valymo priemones, kad ištirpintų 
kitas valiklio sudedamąsias dalis bei nešvarumus. Vanduo yra pagrindinis ir svarbiausias 
valymo priemonėms gaminti naudojamas tirpiklis. Kartais naudojami organiniai tirpikliai 
(acetonas, benzinas), kuriuose gerai tirpsta tokie nešvarumai, kaip riebalai, alyva.

Hidrotropai – tai medžiagos, kurios pagerina organinių junginių tirpumą vandenyje, 
palaiko valymo medžiagos skaidrumą.

Pagalbinės medžiagos, esančios valymo priemonių sudėtyje, tai: konservavimo 
medžiagos, priemonių naudojimą lengvinančios medžiagos, spalvinės medžiagos ir kvapio-
sios medžiagos. Pagalbinės medžiagos neturi jokio valomojo poveikio.

Aerozolinės valymo priemonės. Aerozolinės valymo priemonės dažniausiai talpi-
namos aliuminiuose balionėliuose. Jie užpildomi valymo priemonėmis ir suspaustomis 
anglies dioksido, butano ir propano mišinio ar kitomis dujomis. Aerozolinės valymo priemo-
nės užpurškiamos ant valomo paviršiaus nuspaudus balionėlio vožtuvo galvutę. Jos netinka 
alergiškiems žmonėms. 

16 pav. Aerozolinės valymo priemonės
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Pagrindinių valymo priemonių grupių panaudojimas. Šiuo metu prekybos centruose 
galima rasti labai daug įvairių kietų interjero elementų paviršių valymo priemonių. Visas jas 
galima suskirstyti taip: universalūs valikliai, indų plovikliai, priemonės indaplovėms, švei-
timo priemonės, priemonės nuoviroms šalinti, langų valikliai, sanitariniai ir WC valikliai, 
kanalizacijos vamzdžių valikliai, orkaičių ir grilių valikliai, metalų valikliai, baldų valikliai, 
grindų valikliai ir priežiūros priemonės, dezinfekavimo priemonės, dėmių valikliai.

Universalūs valikliai naudojami visų vandeniui atsparių kietųjų paviršių priežiūrai: 
plastikinėms dangoms, keramikinėms plytelėms, baldams, lakuotam parketui, langams, 
metaliniams paviršiams. Universalūs valikliai skirstomi į keturias rūšis: bazinius, rūgšti-
nius, neutralius ir alkoholinius. Lakuotus, dažytus paviršius gali pažeisti stiprūs baziniai 
valikliai. Marmurinius paviršius gali pažeisti rūgštiniai valikliai. Kasdieninei interjero 
apdailos elementų priežiūrai plačiausiai naudojami neutralūs bei silpnai baziniai universa-
lūs valikliai. Visus valiklius reikia naudoti pagal ant pakuotės nurodytą instrukciją. 

Langų valikliai tinka langų, veidrodžių, stiklo, keramikos valymui. Langų valiklių 
sudėtyje yra vandens, tirpiklių, šiek tiek bazinių medžiagų, nedidelis kiekis PAM, kvapiųjų ir 
spalvinių medžiagų. Langų valikliai valo purvo, riebalų bei suodžių dėmes bei lemia greitą 
ir tolygų išvalyto paviršiaus džiūvimą nepalikdami ruožų. Jie gali būti iš karto paruošti nau-
doti arba ekonomiški, koncentruoti ir įvairiai skiedžiami (pavyzdžiui santykiu 1:400, 1:1 000).

17 pav. Langų valikliai

Orkaičių valikliai yra skirti ypač stipriai prikepusių prie orkaičių sienelių tešlos, rie-
balų ar mėsos likučių periodiniam valymui. Jie gali būti sutirštinti ir aerozoliniai. Pagrindinė 
orkaičių valiklių veiklioji medžiaga – stipri bazė – natrio ar kalio hidroksidas. Orkaičių vali-
kliai gali pažeisti aliuminius, lakuotus paviršius, keramikines kaitvietes, kai kurias grindų 
dangas (linoleumą), todėl su jais reikia dirbti atidžiai ir saugiai. Orkaičių valikliai negadina 
emalio. 
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17 pav. Langų valikliai

18 pav. Orkaičių valikliai 

Kanalizacijos vamzdžių valikliai naudojami užsikimšusiems nuotekų vamzdžiams 
valyti. Nuotekų vamzdžiai užsikemša riebalų, plaukų, tekstilės pluoštų likučiais, kalkinė-
mis, kalcio ir magnio muilo apnašomis. Kanalizacijos vamzdžių valiklių pagrindinė veiklioji 
medžiaga yra stipri bazė – natrio ar kalio hidroksidas. Todėl jie labai pavojingi žmogaus 
sveikatai. Darbo metu būtina laikytis nurodytos ant pakuotės naudojimo instrukcijos, nes 
kanalizacijos vamzdžių valiklio tirpalas gali užtikšti ant odos ir ją stipriai nudeginti. 

19 pav. Kanalizacijos vamzdžių valikliai 

Baldų valiklių įvairovė gana didelė. Skirtingoms medžių rūšims, lakuotiems ar nela-
kuotiems interjero elementų paviršiams gaminami įvairūs baldų valikliai. Visų baldų vali-
klių paskirtis yra ne tik nuvalyti baldų paviršių, bet ir sudaryti apsauginę plėvelę ant jų 
paviršiaus, paslėpti esamus jų paviršiuje įbrėžimus, paryškinti baldų spalvas, atnaujinti 
baldų paviršiaus blizgesį. Pagrindinės medžiagos, sudarančios baldų valiklius, yra šios: PAM, 
alyvos, vaškai, organiniai tirpikliai, sintetinės dervos, kvapiosios ir konservavimo medžia-
gos, silikoninės alyvos. Organiniai tirpikliai, esantys baldų valiklio sudėtyje, valo riebalinius 
nešvarumus, bet neturi tirpinti baldų lako politūros. PAM sustiprina baldų valymo efektą. Į 
valiklius dedamos kvapiosios medžiagos kartais gali erzinti ar sukelti alergiją.
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20 pav. Baldų valikliai 

Patalpų interjero elementų, pagamintų iš metalų ar jų lydinių (nerūdijančio plieno, 
aliuminio, žalvario, sidabro, padengtų nikelio, chromo, alavo sluoksniu) paviršių priežiū-
rai yra naudojami metalų valikliai. Įvairūs metalų paviršiai, veikiami vandens ar jų garų, 
metalų paviršiuje sudaro oksidų apnašas, kalkių dėmes. Metalų valikliai ne tik nuvalo pavir-
šius, bet ir apsaugo juos nuo korozijos. Skiriamos trys metalų valiklių grupės: rūgštiniai 
valikliai nikeliui ir chromui, baziniai valikliai spalvotiems metalams, rūgštiniai, neutralūs 
ir baziniai valikliai sidabrui.

Grindų priežiūrai šiuo metu sukurta nemaža priežiūros priemonių. Šiuo metu gami-
nami grindų valikliai medinėms, PVC dangoms, akmeninėms, keramikinėms grindims 
valyti, apsauginiam sluoksniui jų paviršiuje sudaryti. Apsauginis sluoksnis apsaugo grindis 
nuo neigiamo drėgmės, purvo poveikio, sumažina dilimą, padidina blizgesį. 

Skiriamos šios grindų valiklių grupės: valikliai nuodugniam grindų valymui, grindų 
plovikliai, blizgiosios emulsijos, grindų vaškai. Valikliai nuodugniam grindų valymui skirti 
įsisenėjusiems, stipriai prikibusiems nešvarumams bei senam apsauginiam grindų sluoks-
niui pašalinti. Grindų plovikliai savo sudėtyje turi vaško bei sintetinių polimerinių medžiagų, 
kurios grindų paviršiuje sudaro apsauginį sluoksnį. 

Padengus grindis blizgia emulsija, vanduo išgaruoja, ir grindų paviršiuje susidaro bliz-
ganti apsauginė plėvelė. Grindų vaškas – tai vaško ir organinių tirpiklių mišinys, kuriuo 
įtrynus medines grindis, paviršiuje lieka apsauginė neblizganti vaško plėvelė. Ją reikia 
papildomai blizginti sausa minkšta šluoste. Be abejo, medinių grindų vaškavimas – seniau-
sia grindų apsaugos priemonė, pradėta naudoti dar devynioliktame amžiuje. Vaško plėvelė 
neleidžia įsiskverbti į paviršiaus poras purvui bei nešvarumams, suteikia dangai blizgesį ir 
apsaugo nuo braižymosi. 

Pastaruoju metu sukurta blizgiųjų poliruoklių, kurie išdžiūvę virsta blizgančia plėvele 
(dažniausia sudaro į vašką panašios medžiagos arba polimerai). Iš išorės tai – pieno spalvos 
emulsijos, kurių pagrindinė medžiaga yra vanduo. Į emulsijas įdedama medžiagų, valančių 
grindų nešvarumus.
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20 pav. Baldų valikliai 

Maždaug 1930 metais pasaulis išgirdo apie pirmąsias alyvas, skirtas medinių grindų 
priežiūrai. Šiais laikais alyvavimas dažnai derinamas su vaškavimu. Yra šalių, kuriose tra-
diciškai ir šiandien didžioji dalis medinių grindų yra alyvuojamos ir vaškuojamos. Jeigu 
vaškuojant grindys padengiamos apsaugine plėvele, tai alyvuojant tokia plėvelė nesusidaro. 
Dėl to alyvuotos grindys mažiau atsparios įbrėžimams ir nusidėvėjimui, bet ypatingai verti-
namos žmonių, kurie vaikščiodami basomis kojomis nori jausti natūralią medieną. 

Sanitariniai valikliai yra skirti sanitarinėms patalpoms (tualeto bei vonios kamba-
riams) ir juose esantiems sanitariniams įrenginiams valyti. Valymo priemonės skirtos tik 
klozetui valyti, vadinamos WC valikliais. Rūgštiniai sanitariniai valikliai naudojami uratų, 
rūdžių bei kalkių apnašoms šalinti. Stipriai rūgštiniai valikliai skirti tik klozetams ir netinka 
emaliuotiems paviršiams, pavyzdžiui, vonioms. Stipriai rūgštinių valiklių pH 1–3. Silpnai 
rūgštiniai valikliai yra skirti vonioms, kriauklėms, sanitarinių patalpų sienoms, grindims 
valyti. Jų pagrindinė veiklioji medžiaga – rūgštys arba rūgščiosios druskos. Nedidelis kiekis 
PAM padeda geriau sudrėkti paviršiui ir lengviau atšokti nešvarumams. Valikliuose gali būti 
nedidelis kiekis dezinfekuojamųjų medžiagų. Į miltelių pavidalo valiklius dedama natrio 
karbonato ir natrio vandenilio karbonato, kuriems patekus ant drėgno paviršiaus tuojau pat 
prasideda reakcija su rūgštimis. 

21 pav. Rūgštinės sanitarinės valymo priemonės

Baziniai sanitariniai valikliai skirti baltyminės ir riebalinės kilmės nešvarumams 
sanitariniuose įrenginiuose bei patalpose valyti bei dezinfekuoti. Uratų ir kalkinių nuosėdų 
jie netirpina. Tai – daugiausia skysti valikliai. Pagrindinė veiklioji medžiaga yra hipochlori-
tiniai balikliai, kurie kartu balina ir dezinfekuoja paviršių. Be to, šiuos valiklius sudaro PAM, 
kvapiosios medžiagos, vanduo. Sanitariniai valikliai yra labai pavojingi žmogui ir stipriai 
teršia gamtą. 

Ilgalaikiai WC plovikliai turi valomųjų ir dezinfekuojamųjų savybių ir ilgai veikia. 
Lėtai tirpdami vandenyje, jie išskiria veikliąsias medžiagas. Savo sudėtyje turi PAM, dezinfe-
kavimo, spalvinių ir kvapiųjų medžiagų. 

Šiuo metu yra sukurti ekologiški sanitariniai valikliai, kurie yra bekvapiai, bespalviai 
ir nekelia pavojaus gamtai ir net alergiškiems žmonėms.
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22 pav. Ekologiški sanitariniai valikliai 

Ekologiški valikliai gali būti skirti buitiniam ar profesionaliam darbui. Paviršiaus akty-
viosios medžiagos, įeinančios į ekologiškų sanitarinių valiklių sudėtį, taip pat pagamintos 
iš natūralių medžiagų. Tokius valiklius pastoviai naudojant, apsaugomas valomas paviršius 
ir nesusidaro naujos kalkių nuosėdos, tačiau kai kurie valikliai netinka kalcio turintiems 
paviršiams valyti (pvz. marmurui).

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

 � Kokie reikalavimai keliami valikliams?

 � Kokias žinote veikliąsias valiklio sudėtines dalis?

 � Kokia bazinių veikliųjų medžiagų paskirtis?

 � Kokia rūgštinių veikliųjų medžiagų paskirtis?

 � Kokia yra vandens minkštiklių paskirtis?

 � Kokias žinote valiklių grupes?
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22 pav. Ekologiški sanitariniai valikliai 

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

IŠMOKYTI SAUGIAI DIRBTI SU INTERJERO 
KIETŲJŲ PAVIRŠIŲ PRIEŽIŪRAI SKIRTA 
ĮRANGA IR ĮRANKIAIS

03 
Uždavinys

INTERJERO KIETŲJŲ PAVIRŠIŲ PRIEŽIŪROS ĮRANGOS IR ĮRANKIŲ PANAUDOJIMAS

Visa patalpų priežiūrai reikalinga įranga pagal energijos panaudojimo šaltinį skirs-
toma į: rankinio darbo, elektrinę, akumuliatorinę, baterinę. Pagal panaudojimo sritis įranga 
gali būti profesionali ir buitinė. 

Rankiniai patalpų priežiūros darbai ne visada teikia malonumą. Labai svarbu gerai 
parinkti valymo bei pagalbinius įrankius, nes tik patogūs, parinkti pagal paskirtį įrankiai 
paspartina darbą, daro jį malonesnį, mažiau vargina. Rankinio darbo įrankiai skirstomi į 
dvi pagrindines grupes: a) įrankiai, skirti langams, įvairiems sienų paviršiams, kietų baldų 
paviršiams valyti; b) įrankiai, skirti grindims valyti.

Langų stiklams ir sieniniams paviršiams valyti naudojamas komplektas valymo įran-
kių, susidedančių iš šluostės laikiklio, šluostės, gumos – sausintuvo, grandiklio. Valymo 
šluostė iš sintetinio pliušo puikiai valo ir dėl tankaus pluošto sulaiko 20 proc. daugiau van-
dens negu įprasta šluostė. 

23 pav. Šluostė, šluostės laikiklis,sausintuvas, grandiklis 

Paviršiams sausinti naudojama guma-sausintuvas. Įvairius prilipusius nešvarumus 
(dažus, cementą ir kt.) patogu nuimti su grandikliu.
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24 pav. Popierius įvairių paviršių sausinimui

Paviršiams nusausinti patogu naudoti įvairų universalų valymo popierių. Jis puikiai 
tinka stiklui, keraminiams paviršiams ir kitiems paviršiams valyti, sausinti.

Kietų interjero paviršių elementų paviršių valymui geriausiai tinka mikropluošto 
šluostė, kuri surenka nešvarumus į save. 

25 pav. Mikropluošto ir paprasta šluostė valymo metu

Mikropluošto šluostės gali būti naudojamos sausu ir drėgnu būdu. Sausas būdas – 
statiškas efektas, sukurtas naudojant sausus mikropluošto audinius, didina mikropluošto 
gebėjimą sulaikyti dulkių daleles. Kadangi lengvai šluostomas paviršius, pluoštai gamina 
teigiamas elektrostatines įkrovas, kurios traukia dulkes ir turi neigiamą iškrovą kaip didžiu-
lis magnetas. Drėgnu būdu mikropluošto šluostė gali sugerti apytiksliai 7 kartus daugiau 
vandens ir nešvarumų nei pati sveria. Mikropluoštai veikia kaip kempinės, kurios naudoja 
kapiliarinę vakuumo jėgą, kad įtrauktų purvą, bakterijas, riebalus ir vandenį į jo mikro-
pluoštus nuo paviršiaus, todėl paviršius tampa švarus ir blizgus.

Grindų rankiniam plovimui patogu naudoti įrankių komplektą, susidedantį iš koto, 
šluostės laikiklio ir šluostės. 
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24 pav. Popierius įvairių paviršių sausinimui

25 pav. Mikropluošto ir paprasta šluostė valymo metu

26 pav. Komplektas grindims valyti

Kotas gaminamas iš aliuminio, todėl yra lengvas ir tvirtas. Patvarus ir lengvas šluos-
tės laikiklis turi didelį lietimosi prie grindų paviršiaus plotą, todėl iš karto gali būti valo-
mas didelis grindų plotas. Kotas su laikikliu yra sujungtas šarnyriniu mechanizmu – patogu 
valyti po baldais, kėdėmis. Grindų šluostė turi dvi kišenėles, todėl tvirtai laikosi ant laikiklio 
darbo metu.

Prižiūrint dideles patalpas, iškyla klausimas, kaip patogiai, estetiškai, tvarkingai 
susidėti reikalingus pagrindinius ir pagalbinius patalpų priežiūros įrankius, valiklius. Šiuo 
metu siūloma daugybė įvairių spalvų aliuminių, plastikinių, cinkuotų vežimėlių komplek-
tacijų. Vežimėlius galima sukomplektuoti pagal konkretų patalpų priežiūros darbų poreikį. 
Gaminami vežimėliai su vienu ar dviem kibirais grindims plauti. Vežimėlį galima sukom-
plektuoti su maišu šiukšlėms dėti, lentynėle valikliams, skalbiniams vežti ir kt.

27 pav. Vežimėliai patalpoms tvarkyti

Šiais laikais patalpų priežiūra neįsivaizduojama be dulkių siurblio. Jis skirtas susiurbti 
dulkėms, nešvarumams, esantiems dangos paviršiuje. 

Pirmasis dulkių siurblys buvo sukonstruotas 1865 m. Čikagoje, o pirmasis elektrinis 
dulkių siurblys buvo išrastas 1901 m. Huberto Bootho. Šie įrenginiai nebuvo labai populiarūs, 
nes buvo labai sunkūs ir dideli. Vėliau amerikietis valytojas Džeimsas Murėjus Spangleris 
sukonstravo pirmą nešiojamą elektrinį dulkių siurblį.
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28 pav. Pirmieji dulkių siurbliai

Standartinis dulkių siurblio veikimo principas paprastas: kompresorius traukia šiukš-
les ir orą. Visi nešvarumai surenkami į medžiaginį (daugkartinio naudojimo) ar popierinį 
filtrą. Pagal naudojamą dulkių surinkimo filtrą dulkių siurbliai klasifikuojami:

 � Su medžiaginiu filtru;

 � Su medžiaginiu ir popieriniu filtru;

 � Su vandens filtru (dulkės renkamos vandenyje);

 � Su išcentriniu separatoriumi (Cyclone Separator);

 � Su HEPA arba ULPA filtru.

Taip pat dulkių siurbliai klasifikuojami pagal mobilumą:
 � Nešiojami – turi į elektros tinklą jungiamą laidą, akumuliatorių ar bateriją, 

naudojami nedideliems plotams valyti, pvz., butui, automobiliui, baldų dalims;

 � Stumdomi (vertikalūs) dulkių siurbliai yra nedideli, pastatyti ant rankenos, 
neturintys lanksčios žarnos;

 � Traukomi – (patys populiariausi) pats dulkių siurblys ant ratukų, o dulkės 
sutraukiamos per lankstų vamzdį;

 � Centrinės dulkių siurbimo sistemos – tai stacionarūs įrenginiai, kurių siurbimo 
agregatai ir šiukšlių surinkimo konteineriai yra pagalbinėje patalpoje, pvz., rūsyje, 
garaže. Patalpose yra išvedžiojami PVC vamzdžiai ir sujungiami su vakuuminėmis 
rozetėmis, kurios patogiai išdėstomos patalpose. Kai į vieną iš rozečių pajungiama 
siurbimo žarna ir įjungiamas jungtukas, vakuuminis centrinis dulkių siurblys 
įsijungia automatiškai. 

29 pav. Centrinės dulkių siurbimo sistemos
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28 pav. Pirmieji dulkių siurbliai

29 pav. Centrinės dulkių siurbimo sistemos

Paprastai sauso valymo siurblio komplektą sudaro: korpusas, kuriame yra variklis 
ir vieta šiukšlių konteineriui, žarna siurbimui, metalinis kotas, siurbimo antgaliai. Pirmą 
kartą naudojant dulkių siurblį reikia susipažinti su siurblio naudojimo instrukcija. 

Be sauso valymo dulkių siurblių, kietų dangų plovimui naudojami drėgno valymo siur-
bliai. Jų pagalba paskleistas vanduo su valikliu susiurbimas nuo paviršiaus papildomo ant-
galio pagalba po grindų plovimo šveitimo mašina. Skystis susiurbimas į specialią siurblio talpą. 

30 pav. Dulkių siurbliai

Susidarius vakuumui, žarna įsiurbiamos šiukšlės ir skysčiai, kurie kaupiasi siurblio 
talpoje. Kai dulkių siurblio talpa maksimaliai prisipildo nešvaraus skysčio, reikia siurblį 
išjungti, o nešvarų vandenį išpilti. 

Šiuo metu yra gaminami dulkių siurbliai, kuriuos skirtingai sukomplektavus, galima 
naudoti drėgnam ir sausam valymui. Tokie siurbliai labai praverčia profesionaliam darbui 
įvairių įstaigų – ligoninių,  mokyklų, viešbučių, prekybos centrų kietos grindų dangos 
sausam ir drėgnam valymui. 

31 pav. Sauso ir drėgno siurbimo siurbliai

Dirbant su dulkių siurbliu, reikia laikytis jų eksploatacijos reikalavimų. Baigus darbą, 
siurblį reikia išvalyti ir palikti švarų, paruoštą sandėliuoti. 

Didelėse patalpose, kur praeina dideli žmonių srautai ir labai greitai ant grindų dangos 
susikaupia purvas, dėmės, kiti nešvarumai, yra naudojamos grindų šveitimo mašinos kietos 
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grindų dangos mechaniniam šveitimui, plovimui, dangos poliravimui. Jos gali būti kelių 
modifikacijų, kurios skiriasi viena nuo kitos savo dizainu, šveitimo šepečio apsisukimų 
skaičiumi, svoriu, darbiniu pločiu, valymo pajėgumu. 

32 pav. Šveitimo mašinos

Atsižvelgiant į šveičiamo paviršiaus savybes ir užterštumą, prie šveitimo mašinos 
parenkami skirtingi šveitimo padai bei šepečiai.

33 pav. Šveitimo šepečiai

Prieš darbą reikia patikrinti, ar grindų šveitimo mašina yra tvarkinga, nesulūžusi. 
Šveitimo mašinos darbo principas toks: valiklio tirpalas paskleidžiamas ant valomo pavir-
šiaus, jis nušveičiamas su pasirinktu šveitimo padu bei šepečiu. Nešvaraus vandens likutį 
nuo grindų paviršiaus reikia susiurbti siurbliu, paruoštu drėgnam siurbimui. Darbo metu 
reikia stebėti, ar nesibaigė valiklis bake, ar neliko nenušveistų vietų. Baigus darbą, šveitimo 
mašiną reikia sutvarkyti ir paruošti sandėliuoti.

Grindų poliravimui naudojami įrenginiai, kurie poliruoja grindis dideliu greičiu besi-
sukančiais šepečiais. Jie tinka poliruoti parketo, laminato, akmens, PVC dangoms. Įrenginiai 
su naujoviška trikampe poliravimo galvute gali poliruoti patalpų kampus, o su plokščia poli-
ravimo galvute gali lengvai poliruoti po baldais. Gaminami poliravimo įrenginiai su ergono-
miška rankena, kuri užtikrina patogų ir lengvą įrenginio valdymą. Kai kuriuose poliravimo 
įrenginiuose yra sumontuota dulkių, kylančių poliruojant, siurbimo funkcija.
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33 pav. Šveitimo šepečiai

34 pav. Grindų poliravimo mašinos

Labai dažnai kietos grindų dangos (linoleumas, plytelės ir kt.) yra plaunamos profesi-
onaliomis plovimo mašinomis, kurios ne tik nušveičia kietų grindų dangų paviršių, bet ir 
susiurbia nešvarų vandenį. 

35 pav. Grindų plovimo mašinos

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

 � Kokius žinote langų valymui skirtus įrankius?

 � Kokius žinote grindų plovimui skirtus įrankius?

 � Kaip skirstomi dulkių siurbliai?

 � Kaip paruošti dulkių siurblį darbui?

 � Kokia šveitimo mašinos paskirtis ir veikimo principas?

 � Kaip paruošti šveitimo mašiną darbui?

 � Internetinėje erdvėje surinkti dviejų gamintojų duomenis apie drėgno valymo 
dulkių siurblius ir grindų šveitimo mašinas bei atlikti techninių charakteristikų 
palyginimą.
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ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

IŠMOKYTI PRIŽIŪRĖTI ĮVAIRIUS INTERJERO 
KIETUOSIUS PAVIRŠIUS

04
Uždavinys

INTERJERO KIETŲJŲ PAVIRŠIŲ PRIEŽIŪRA

Švariose ir tvarkingose patalpose maloniau dirbti, apsilankyti, poilsiauti, sportuoti, 
švęsti. Šiais laikais svarbu mokėti ne tik greitai, bet ir švariai sutvarkyti įvairias patalpas 
(bankus, prekybos centrus, maitinimo ir kt. įstaigas). Prieš pradedant patalpų interjero kie-
tųjų paviršių priežiūros darbus, reikia susiplanuoti jų eigą. Labai svarbu prieš valymą apžiū-
rėti patalpas ir pastebėti nešvarius interjero paviršius, atpažinti interjero kietųjų paviršių 
apdailos medžiagas, įvertinti patalpoje esančių nešvarumų kilmę (jie gali būti riebalinės, 
baltyminės kilmės, kalkinės apnašos, rūdys, purvas, tepalai, uratai, vyno, kavos, arba-
tos, įvairių dažų dėmės ir kt.). Atsižvelgiant į užterštumą bei interjero apdailos medžiagas, 
svarbu parinkti tinkamą valiklį, paruošti jį darbui (t. y. jei reikia – praskiesti jį vandeniu) ir 
panaudoti reikiamą valymo technologiją. 

Svarbiausias patalpų interjero kietųjų paviršių priežiūros tikslas – palaikyti švarą ir 
tvarką, užtikrinti, kad patalpoje nesiveistų ir neplistų įvairūs ligų sukėlėjai. Patalpose ant 
interjero paviršių kaupiasi dulkės, kurios gali būti organinės (augalinės, gyvulinės, dažų, 
plastmasių ir kitų sintetinių organinių medžiagų) kilmės ir neorganinės (mineralų, metalų) 
kilmės. Kitas patalpų interjero kietųjų paviršių priežiūros tikslas – išlaikyti patalpų inter-
jero estetinį vaizdą. Tik švarioje ir tvarkingoje aplinkoje maloniau gyventi, dirbti, bendrauti, 
poilsiauti ir švęsti. Trečiasis nešvarumų šalinimo tikslas yra ekonominio pobūdžio, t. y. užti-
krinti normalų namų ūkio prietaisų darbą, pristabdyti įvairių daiktų ir paviršių dėvėjimąsi 
bei ilgiau išlaikyti jų vertę.

Ant švarių išvalytų paviršių nėra plika akimi matomų ar apčiuopiamų nešvarumų, 
tačiau gali būti įvairių mikroorganizmų. Išvalyti paviršiai pagal likusių ant jų mikroorga-
nizmų kiekį yra skirstomi į: 

1. Higieniškus – per mikroskopą ant jų matyti tam tikras mikrobų kiekis. Šį lygį 
galima pasiekti valant universaliu valikliu;

2. Dezinfekuotus – per mikroskopą matyti labai mažas mikrobų kiekis. Šį lygį galima 
pasiekti naudojant dezinfekavimo priemonę;

3. Sterilius – ant jų mikrobų nėra; šis lygis pasiekiamas sterilizuojant paviršius karš-
tais vandens garais arba karštu oru.

Kad namuose neplistų ligas sukeliantys mikroorganizmai, pakanka palaikyti higieniš-
kąjį švaros lygį.
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Kietųjų interjero paviršių valymo efektyvumą lemia keletas veiksnių. Pagrindiniai 
valymo efektyvumą lemiantys veiksniai yra šie: cheminis poveikis, mechaninis poveikis, 
valymo temperatūra ir valymo trukmė. Cheminis poveikis – kai valant naudojamos chemi-
nės priemonės, kurių veikiami nešvarumai lengvai atsiskiria nuo paviršiaus. Mechaninis 
poveikis – kai valoma mechaniškai nešvarų paviršių trinant, šluostant ar šveičiant su įvai-
riais valymo įrankiais. Valymo temperatūra – tai vandens, su kuriuo valomi nešvarumai, 
ar valiklio temperatūra. Valymo trukmė – laikas, per kurį nuvalomas nešvarus paviršius. 
Valymo metu visi šie valymo veiksniai tarpusavyje yra susiję.

Interjero patalpų elementų priežiūrą galima atlikti trimis būdais. Interjero elementų 
paviršius galima valyti mechaniniu būdu juos šveičiant, trinant ar šluostant. Toks valymo 
būdas vadinamas mechaniniu valymu. Kai interjero elementų paviršius valomas veikiant 
cheminėmis valymo priemonėmis, valymo būdas vadinamas cheminiu valymu. Dažniausiai 
naudojamas ir geriausiai tinka interjero elementų paviršiams valyti kombinuotas valymo 
būdas. Jo metu paviršiai valomi vienu metu naudojant mechaninio ir cheminio valymo 
būdus.

Patalpų interjero kietųjų paviršių priežiūra pradedama nuo aukščiausiai esančių kietų 
interjero paviršių: lubų, šviestuvų, po to valomos sienos, langai, durys ir baigiant išvalomos 
grindys.

Langų valymas. Profesionaliam langų valymui reikalingos priemonės: grandiklis, pei-
liukas, guma-sausintuvas, šluostė stiklui šveisti, purkštukas, servetėlės, kopėčios, kibiras, 
stiklo valiklis, guminės pirštinės. Koncentruotus stiklo valiklius reikia atskiesti vandeniu 
pagal skiedimo normas, nurodytas ant valiklio pakuotės.

Darbo eiga: pirmiausia nuplaunami lango rėmai. Svarbu nepamiršti nuvalyti lango 
rėmų sandarinimo vietų. Po to lango stiklas apipurškiamas valiklio tirpalu, nušveičiamas 
šluoste ir nusausinamas guma-sausintuvu. Stiklo kraštai prie rėmo ir stiklas nusausina-
mas, nublizginamas servetėle, kol visiškai nebelieka drėgmės likučių, nešvarumų. Po to 
nuvaloma palangė. Sutvarkoma darbo vieta. 

36 pav. Lango rėmo plovimas
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37 pav. Stiklo šveitimas

38 pav. Stiklo sausinimas, palangės valymas, darbo vietos sutvarkymas

Nuo senovės iki šių laikų patalpų interjere mediena plačiai naudojama patalpų apdai-
lai, baldų, grindų gamybai. Medinės grindys sukuria patalpoms jaukumo, estetiškumo, natū-
ralumo, patikimumo ir grožio. Be to, medis puikiai tinka alergiškiems žmonėms. Medinės 
apdailos medžiagos lakuojamos, dažomos. Patartina medinių baldų nelaikyti arti langų ar 
radiatorių. Norint, kad baldų paviršius nepabaltų, reikia saugoti jį nuo alkoholio, rašalo, 
nagų lako. Tačiau nors ir tinkamai prižiūrimi, mediniai paviršiai susitepa, ant jų kaupiasi 
dulkės, kartais nuo vandens susidaro balkšvos dėmės. Medinių paviršių dulkių valymui 
galima naudoti gerai išgręžtą mikropluošto šluostę. Negalima medinių baldų valyti labai 
šlapia šluoste ar palikti ilgesniam laikui sudrėkinto paviršiaus. 

39 pav. Medinių baldų valymas
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37 pav. Stiklo šveitimas

38 pav. Stiklo sausinimas, palangės valymas, darbo vietos sutvarkymas

39 pav. Medinių baldų valymas

Valant paviršius mikropluošto audiniu, reikia sulenkti audinį du kartus, kad gautume 
aštuonias puses. Po to reikia sulenkti audinį dar per pusę, kad gautume šešiolika pusių. 
Valyti reikia išlankstant vis naujas audinio puses, t. y. kai reikia šluostyti kitą paviršių, jis 
valomas švaria audinio puse.

40 pav. Mikropluošto audinio paruošimas paviršių valymui

Mikropluošto šluostes galima skalbti su ekologiškais, aplinkai nekenksmingais skal-
bimo milteliais ar ūkiniu muilu šaltame, šiltame ar karštame vandenyje. Negalima naudoti 
mikropluošto šluostėms skalbti minkštiklių, balinimo medžiagų arba chloro.

Medinių baldų priežiūrai, apdailos plokščių, dažytų ar lakuotų medinių paviršių 
dėmėms valyti naudojamos medinių baldų priežiūros priemonės. Jos užpurškiamos ant 
sausos šluostės ar ant medinių baldų paviršiaus. Paviršius valomas tol, kol nelieka vandens 
ir alkoholio dėmių, pirštų antspaudų ar kitų nešvarumų. Ant paviršiaus lieka blizgus apsau-
ginis sluoksnis, mažiau pastebimi smulkūs paviršiaus pažeidimai. 

Polimerinių interjero elementų paviršių priežiūrai negalima naudoti medžiagų, kurių 
sudėtyje yra chloro, amoniako, acetono junginių, šveitimo priemonių, nes tokie valikliai gali 
pažeisti šiuos paviršius. Be to, polimerinių paviršių negalima smarkiai trinti aštria kempi-
nėle – galima subraižyti paviršių. 

Patalpų interjere galima sutikti ir blizgių metalinių interjero detalių. Tai – garų 
surinktuvai, šaldytuvai, spintelių rankenėlės, šiukšliadėžės ir kt. Metalinių paviršių valy-
mui patogu naudoti specialiai metaliniams paviršiams pritaikytus valiklius. Jie dažniausiai 
būna paruošti naudoti, todėl užpurškiami ant sausos švarios šluostės ir ja tiesiog ištrinami 
valomi metaliniai paviršiai. Taip nuvalomos dulkės, dėmės, pirštų antspaudai, susikaupęs 
purvas. Ant valomo metalinio paviršiaus susidaro apsauginė metalą nuo senėjimo sauganti 
plėvelė. 

Emaliuotų paviršių negalima valyti su valikliais, kurių sudėtyje yra druskos rūgšties ar 
šveitimo priemonių, nes jie pažeidžia ploną emalio sluoksnį. Paviršius pasidaro šiurkštus, 
dar labiau kaupia nešvarumus ir tokius paviršius tampa vis sunkiau prižiūrėti. 

Aliejiniais dažais dažytus paviršius, baldus, duris reikia plauti taip, kad nebūtų pakenkta 
dažams. Aliejiniais dažais dažytiems paviršiams kenkia ir dažų blizgesį naikina stiprūs šar-
miniai valikliai. Pradėti valyti aliejiniais dažais dažytus paviršius reikia nuo apačios, nes 
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valant nuo viršaus gali likti nubėgusio valiklio žymės. Šluostės pagalba paruoštu valiklio tir-
palu sudrėkinamas visas valomas paviršius. Po to paviršius nušveičiamas ir nuplaunamas 
švariu vandeniu ir nusausinamas.

Tapetuotus paviršius galima nusiurbti dulkių siurbliu bei valyti drėgna mikropluošto 
šluoste. Negalima trinti, kad tapetai nebūtų pažeisti. 

Šiais laikais interjero apdailai vonios kambariuose, virtuvėje plačiai naudojami kera-
mikiniai glazūruoti gaminiai. 

Labai svarbu prieš valant vonios kambarį įvertinti situaciją ir pasirinkti teisingą darbo 
planą. Tokiam išvalymui reikalingas ne tik vanduo ir šluostė, bet ir tam skirti valikliai. 
Neteisingai panaudojus chemines priemones, galima sugadinti interjero detalių paviršių. 
Reikia nepamiršti prieš valant atidaryti orlaidę ar palikti atviras sanitarinių patalpų duris, 
kad patalpa vėdintųsi. 

Sanitarines patalpas būtina valyti bent vieną kartą per dieną. Tai priklauso nuo nau-
dojimosi patalpomis intensyvumo. Periodiškai reikia valyti sienas, voratinklius, dulkes nuo 
sanitarinių patalpų įrangos paviršių, šviestuvų, pirštų antspaudus, durų rankenas, durų 
paviršius, išvalyti kriaukles, nuvalyti veidrodžius, išnešti šiukšles, nuvalyti šiukšliadėžes.

41 pav. Sanitarinių patalpų paviršių valymas 

Klozetai turi būti valomi iš vidaus ir iš išorės. Grindys, sienos, langai, veidrodis, pertva-
ros po valymo turi blizgėti, neturi likti vandens lašų.

Keraminės plytelės, dušo kabinos valomos sanitariniais rūgštiniais arba baziniais vali-
kliais. Pirmiausia paviršiai sudrėkinami valikliu, pradedant nuo apačios, palaukiama 5–10 
min., kad valiklis ištirpintų nešvarumus, po to paviršius valomas ir nuplaunamas švariu 
vandeniu bei nusausinamas šluoste. Keraminių paviršių, dušo kabinių apsaugai sukurta 
paviršių priežiūros priemonė su nanodanga. Ši priemonė sukuria ilgai išliekantį apsauginį 
sluoksnį ant nuvalytų paviršių. Taip apsaugomas paviršius nuo apnašų, kalkių nuosėdų ir 
kitų nešvarumų. 

Darželiams, ligoninių sanitarinėms patalpoms valyti siūloma naudoti ekologines prie-
mones. Ekologinį valiklį reikia užpilti ant drėgnos šluostės ar ant nešiurkščios kempinės 
vadovaujantis naudojimo instrukcija. Po to sudrėkinus valomus paviršius kiek palaukti, 
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41 pav. Sanitarinių patalpų paviršių valymas 

nuplauti vandeniu. Unitazo nešvarumams valyti po atbraila užpurškiamas neskiestas vali-
klis, po kelių minučių nušveičiama su unitazo šepečiu ir nuplaunama vandeniu. 

42 pav. Sanitarinių patalpų elementų valymas 

43 pav. Sanitarinės patalpos po remonto

Labai svarbu kokybiškai sutvarkyti patalpas po remonto. Grindys, sienos ir kiti inter-
jero elementai gali būti apdulkėję sausomis kalkėmis, aptaškyti cemento likučiais, emulsi-
nių dažų likučiais, ant grindų gali būti pritaškyta vandeninių, aliejinių dažų ar emulsijos, 
skiedinio, silikono, klijų likučių, tepalo dėmių.

Jei grindys yra padengtos plonu sausų kalkių sluoksniu, patartina pirmiausia surinkti 
stambias šiukšles: laidų galus, popierius, medienos bei statybines atliekas ir kt. Po to sausas 
kalkių, cemento ir kitas dulkes susiurbti dulkių siurbliu. Reikia nusiurbti ne tik grindis, 
bet ir grindjuostes, apdulkėjusias palanges, radiatorius, rozetes, šildytuvus, lentynas bei 
kitus interjero elementus. Ypač atidžiai reikia išsiurbti visus kampus prie durų staktos, tarp 
grindų ir grindjuosčių, patalpos kampuose. Šis darbas labai palengvina patalpų interjero ele-
mentų ir grindų valymą. Po to pirmiausia valomi interjero elementų paviršiai, langai, durys, 
šviestuvai, radiatoriai, sienos ir t. t. Vėliausiai valomos grindys. Visi paviršiai pirmiausia 
sudrėkinami rūgštiniu sanitariniu valikliu (pradedama nuo apačios, kad neliktų nubėgu-
sio valiklio žymių). Reikia sekti, kad valomas paviršius neišdžiūtų, kad valiklis nepatektų 
ant vandens maišytuvo, marmuro ar kitų rūgštiniams valikliams neatsparių paviršių. Ypač 
atidžiai su kempinėle išvalomi keramikinių plytelių tarpai. Nuvalyti paviršiai perplaunami 
švariu vandeniu ir nusausinami.
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Po remonto grindų plovimui dažniausiai naudojamas rūgštinis valiklis – jis suriša kal-
kinius  nešvarumus, valo cemento likučius. Paviršius sudrėkinamas valiklio tirpalu, palai-
koma 5–10 min., tada pradedama šveisti su šveitimo mašina. Nušveistas grindis reikia nusi-
urbti drėgno valymo siurbliu. Po siurbimo grindys perplaunamos švariu vandeniu. Negalima 
valyti WC valikliais jokių metalinių, nikeliuotų ar emaliuotų paviršių, nes šie valikliai gali 
jiems pakenkti. Todėl prieš valymo priemonių naudojimą būtina perskaityti saugaus nau-
dojimo reikalavimus.

Viena iš populiariausių grindų rūšių yra medinės grindys. Tokios grindys yra natūra-
lios ir lengvai prižiūrimos. Kokybiškai prižiūrimos grindys ne tik gražiai atrodo, bet ir ilgiau 
tarnauja. Naudojant grindų priežiūrai blizgiąsias emulsijas, vaškus labai palengvėja grindų 
priežiūra. Išvaškuotų ir nupoliruotų grindų nebereikia dažnai plauti – užtenka peršluostyti 
drėgna šluoste. Šiuo metu dažniausiai vaškuojamos įvairios PVC dangos, mozaikinio betono, 
laminato dangos, nes šis dangų atnaujinimo būdas yra efektyviausias. 

Medines, keramines, polimerines, mozaikinio betono ir kitas grindis galima plauti 
rankomis ir su specialia grindų plovimo įranga. Prieš plaunant grindis rankomis, patar-
tina jas išsiurbti dulkių siurbliu. Grindys kasdien gali būti plaunamos vieno ar dviejų kibirų 
sistema. Naudojant vieno kibiro sistemą, valiklio tirpalą reikia keisti, kai tik jis užsiteršia. 
Dviejų kibirų sistemos privalumas tas, kad nešvari šluostė skalaujama pirmiausia vande-
nyje be valiklio, o po to vandenyje su valikliu. Visi nešvarumai kaupiasi pirmame kibire, 
kurio vandenį reikia keisti dažnai, o antrasis su valikliu ilgiau lieka švarus. Grindys plau-
namos grindų šluoste, be praleidimų, aštuoniukės forma, nepaliekant pridžiūvusių nešva-
rumų. Šluostės darbinė dalis (esanti į jus) neturi valymo metu apsisukti 180° kampu, nes toje 
pusėje kaupiasi visi nešvarumai. Labai svarbu šluostę pakankamai išgręžti, ypač plaunant 
medines grindis, parketą. Kramtomosios gumos, dažų, klijų likučiai pašalinami grandiklio 
pagalba. Nereikia pamiršti nuplauti ir grindjuostes. 

Kieta grindų danga, kuri nebijo vandens poveikio (keramikinės plytelės, polimerinės 
grindų dangos, mozaikinis betonas) ir yra labai nešvari (įsisenėjęs purvas ar po remonto), 
gali būti plaunama su specialia grindų plovimo įranga, šveičiant su šveitimo mašina ir 
nešvarumus susiurbiant drėgno valymo siurbliu. Pirmiausia pasiruošiami įrankiai: kibiras, 
kempinėlė, gremžtukas, grindų šluostė, valiklis, drėgnam valymui sukomplektuotas dulkių 
siurblys, grindų šveitimo mašina. 

Valymo pradžioje reikia patalpą iškraustyti arba mažus daiktus, kėdės, šiukšliadėžės 
sukelti ant stambesnių baldų. Būtinai reikia numatyti, nuo kurios vietos bus valomos grin-
dys, kad nereikėtų be reikalo eiti per išplautą dangą (pavyzdžiui, atnešti vandens). Paruošus 
šveitimo mašiną darbui, grindų danga šveičiama tolygiai, be praleidimų. Vietas su įsisenė-
jusiomis dėmėmis reikia šveisti pakartotinai. Susidariusį šveitimo metu nešvarų vandens 
ir valiklio tirpalą nuo grindų iš karto reikia kuo sausiau nusiurbti drėgno valymo siurbliu. 
Grindys siurbiamos juosta po juostos be praleidimų. Nusiurbtą grindų dangą reikia perplauti 
švariu vandeniu rankomis, kad neliktų valiklio likučių. 
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44 pav. Grindų paruošimas vaškavimui, grindų vaškavimas

Norint po grindų plovimo grindis atnaujinti, suteikti blizgesį ir palengvinti jų toli-
mesnę priežiūrą, jas galima vaškuoti. 

45 pav. Grindys prieš vaškavimą ir po vaškavimo

Vaškuojamos visiškai išdžiūvusios, švarios grindys. Vašką reikia tepti minkšta, sausa, 
švaria šluoste plonu lygiu sluoksniu be praleidimų ir nepaliekant neišskirstyto vaško. 
Paprastai vaškas džiūsta 15–30 min. Po to vaškavimą galima pakartoti dar 2–3 kartus, sie-
kiant padidinti dangos blizgesį.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

 � Kaip skirstomi išvalyti paviršiai pagal likusių ant jų mikroorganizmų kiekį?

 � Kokie valymo veiksniai lemia valymo intensyvumą?

 � Koks valymo būdas vadinamas kombinuotu valymu?

 � Koks yra langų valymo eiliškumas?

 � Kokie yra medinių paviršių priežiūros ypatumai?

 � Kaip valomos sanitarinės patalpos?

 � Kaip grindys paruošiamos vaškavimui, kokie vaškuotų paviršių privalumai?
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ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮTVIRTINIMAS PER VEIKLĄ

ĮTVIRTINTI ĮGYTAS PROFESINES ŽINIAS IR 
GEBĖJIMUS KŪRYBINIAME INTEGRUOTAME 
PROJEKTE „SIEKIU TEISINGUMO“

05
Uždavinys

Praktinė užduotis. Mokiniai gauna užduotį sudalyvauti gerumo akcijoje pasirinktame 
vaikų dienos centre, senelių namuose ar kt. Akcijos tikslas – atlikti interjero kietųjų pavir-
šių priežiūros darbus, aptariant ir pritaikant pagrindinius darbo aprangos etiketo princi-
pus. Darbo eiga yra fotografuojama, filmuojama, o vėliau peržiūrima, aptariama ir kritiškai 
įvertinama. Įgytą patirtį, nuotraukas, filmuotą medžiagą mokiniai (individualiai ar grupėje) 
turi susisteminti, apipavidalinti ir paruošti pristatymą savo pasirinktos potemės kontekste 
(pvz., „Kaip atrodyti gražiam ir stilingam darbo vietoje“, „Nederama darbo apranga“), pasi-
rinktu būdu: tai gali būti pranešimas naudojant skaidres, fotografijų, filmuotos medžia-
gos demonstravimas ir kt. Projekto pristatymo metu mokiniai turi argumentuoti potemės 
pasirinkimą, įvardyti kūrybinio projekto tikslą ir siekiamą rezultatą,  išdėstyti projekto ren-
gimo procesą, pristatyti kiekvieno grupės nario indėlį (jei buvo dirbama grupėje), įvardyti, 
kokias įgytas žinias ir gebėjimus pavyko panaudoti projekte, pasakyti, ką naujo patyrė pro-
jekto metu. Siekiant padėti mokiniams ugdyti vertybines nuostatas, po projekto pristatymo, 
pateikiami refleksiniai savikontrolės klausimai, leidžiantys permąstyti įvykdytą projektą 
vertybiniu požiūriu.  

ĮTVIRTINIMO TIKSLAS – įtvirtinti įgytas profesines žinias ir gebėjimus kūrybiniame 
projekte „Siekiu teisingumo“.

ĮTVIRTINIMO UŽDAVINIAI:
1. Apibendrinti įtvirtinamas žinias ir gebėjimus;
2. Supažindinti su kūrybinio projekto „Siekiu teisingumo“ įgyvendinimo eiga;
3. Pristatyti darbo aprangos etiketo pagrindus;
4. Aptarti teisingumą, kaip siektiną vertybę;
5. Atlikti ir įvertinti kompetencijos įtvirtinimą. 

ĮTVIRTINIMO REZULTATAS – įtvirtintos įgytos profesinės žinios ir gebėjimai.

KŪRYBINIS INTEGRUOTAS PROJEKTAS „SIEKIU TEISINGUMO“

Modulio „Interjero kietųjų paviršių priežiūra“ žinių ir gebėjimų įtvirtinimas realizuojamas 
kūrybiniame projekte „Siekiu teisingumo“. Įtvirtinimo metu pristatomi darbo aprangos etiketo 
pagrindai, integruojamas profesinių vertybių ugdymas ir įgyvendinamas projektas, kuriame 
mokiniai demonstruoja gebėjimą susieti kompetenciją prižiūrėti interjero kietuosius paviršius 
su asmeninėmis ir profesinėmis vertybėmis, atlieka patirties refleksiją ir įsivertina.
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Įtvirtinimo vertinimo kriterijai: 

1. Kūrybingas žinių taikymas praktikoje;

2. Darbo aprangos etiketo pagrindinių principų pritaikymas įgyvendinant projektą; 

3. Profesinių / asmeninių vertybių perteikimas;

4. Bendradarbiavimas su kolegomis;

5. Praktinės užduoties pristatymo išsamumas.

Plačiau žiūrėti CD. Priedas Nr. 5, modulis „Interjero kietųjų paviršių priežiūra“.
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VI MODULIS.
KILIMINIŲ DANGŲ IR MINKŠTŲ BALDŲ PRIEŽIŪRA

MODULIO TIKSLAS – paruošti patalpų priežiūros darbuotoją, gebantį atsakingai, savarankiš-
kai valyti kilimines dangas bei minkštus baldus.

UŽDAVINIAI:
1. Supažindinti su kiliminių dangų ir minkštų baldų apdailos medžiagomis, jų savybėmis;
2. Išmokyti parinkti ir paruošti darbui kiliminių dangų ir minkštų baldų valymo priemones;
3. Išmokyti saugiai dirbti su kiliminių dangų ir minkštų baldų priežiūros įranga;
4. Išmokyti prižiūrėti kilimines dangas ir minkštus baldus;
5. Įtvirtinti įgytas modulio profesines žinias ir gebėjimus kūrybiniame integruotame projekte 

„Aš pasitikiu“.

REZULTATAS – mokinys gebės atsakingai ir savarankiškai prižiūrėti kilimines dangas ir 
minkštus baldus.

Šiuo metu vis plačiau biuruose, poilsio namuose, įstaigose patalpos klojamos kilimine 
danga. Kilimėliai tiesiami prie įėjimų, kuriuos svarbu išlaikyti švarius, mokėti tinkamai prižiūrėti.

Asmuo, mokydamasis „Kiliminių dangų ir minkštų baldų priežiūros“ modulio, susi-
pažins su kiliminių dangų bei minkštų baldų apdailos medžiagomis, jų savybėmis. Sužinos, 
kokia įranga, valikliai, priemonės šiuo metu naudojami kiliminių dangų bei minkštų baldų 
priežiūrai. 

Išklausęs „Kiliminių dangų ir minkštų baldų priežiūros“ modulį, asmuo gebės atpažinti 
kiliminių dangų bei minkštų baldų paviršių apdailos medžiagas, mokės valyti kilimines 
dangas bei minkštus baldus, paruošti darbui, saugiai dirbti ir sutvarkyti po darbo valymo 
įrangą, gebės parinkti, paruošti ir pritaikyti pagal paviršių užterštumą valymo medžiagas, 
kiliminėms dangoms bei minkštiems baldams valyti skirtas priemones. 
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SMULKIOJO VERSLO 
ORGANIZAVIMO SKYRIUS

VI MODULIS
KILIMINIŲ DANGŲ IR MINKŠTŲ BALDŲ PRIEŽIŪRA

SKIRTA VALANDŲ: 90

MOKYMO(SI) TURINYS:

1. Kiliminių dangų ir minkštų baldų 
apdailos medžiagų pažinimas;

2. Kiliminių dangų ir minkštų baldų 
valiklių naudojimas;

3. Kiliminių dangų ir minkštų baldų 
priežiūros įrangos naudojimas;

4. Kiliminių dangų ir minkštų baldų 
priežiūra;

5. Kūrybinis integruotas projektas „Aš 
pasitikiu“.

MOKYMO(SI) BŪDAI IR METODAI:

 � Paskaita;

 � Diskusija; 

 � Darbas grupėse;

 � Savarankiškas darbas;

 � Vaizdo / garso medžiagos žiūrėjimas ir klausymas;

 � Pristatymas.

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS:

 � Integruota užduotis: teorinė dalis (žinių patikrinimo 
testas) ir praktinė užduotis;

 � Kūrybinio integruoto projekto pristatymas.

MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

 � Valiklių pakuotės, katalogai, aprašai;

 � Įranga minkštų baldų ir kiliminės 
dangos priežiūrai;

 � Įrangos naudojimo eksploatacinės 
taisyklės ir saugaus darbo instrukcijos;

 � Aplinkos ir patalpų priežiūros mokymo 
programa.

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

 � Savikontrolės klausimai; 

 � Teorinių žinių vertinimas (testas);

 � Praktinės užduotys;

 � Integruoto kūrybinio projekto įvertinimas vertybiniu 
požiūriu.  
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ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

SUPAŽINDINTI SU KILIMINIŲ DANGŲ IR 
MINKŠTŲ BALDŲ APDAILOS MEDŽIAGOMIS, 
JŲ SAVYBĖMIS

01
Uždavinys

TEORINĖ MOKYMO(SI) MEDŽIAGA

KILIMINIŲ DANGŲ IR MINKŠTŲ BALDŲ APDAILOS MEDŽIAGŲ PAŽINIMAS

Šiuo metu viešbučiuose, visuomeninio naudojimo patalpose, įstaigose, biuruose, ban-
kuose, gyvenamosiose patalpose ir kitur plačiai naudojamos kiliminės grindų dangos ir 
minkšti baldai.

Kiliminė danga – vienas plačiausiai naudojamų grindų dangos tipų. Kiliminės dangos 
populiarumą lemia platus pritaikymo spektras, dizaino, spalvų ir paviršiaus struktūrų 
gausa, funkcionalumas, geros eksploatacinės savybės, tinkamumas visuomeninėms patal-
poms ir / ar namų interjerams. Kiliminės dangos pluoštas sulaiko dulkes, alergenus, todėl 
dulkės nesklando patalpoje vaikštant ar judant oro srautui. Kiliminė danga stabdo garso 
sklidimą ir sugeria jį geriau nei kietosios grindų dangos. Kiliminės dangos paviršius ir 
pagrindas padeda išsaugoti šilumą patalpoje. Kilimine danga malonu ir šilta vaikščioti, net 
tada, kai patalpos temperatūra yra žemesnė. Minkštas ir stangrus dangos paviršius turi 
amortizuojantį poveikį, prisitaiko prie žingsnių ir tolygiai paskirsto kūno svorį sąnariams, 
mažina nugaros skausmus. Lyginant su kitomis grindų dangomis, kiliminė danga yra saugi 
ir neslidi. Kiliminė danga dėl šiuolaikinių žaliavų ir gamybos technologijų yra lengvai pri-
žiūrima, atspari dėvėjimui ir gerai išsaugo išvaizdą.

Kilimas – tai austas, megztas, rištas, siūtas ar siuvinėtas bei klijuotas dailiosios teksti-
lės gaminys patalpoms puošti, šilumai sulaikyti, garso izoliacijai padidinti. 

1 pav. Kilimai ir kiliminės dangos
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1 pav. Kilimai ir kiliminės dangos

Pagal gamybos būdą kilimai būna rankų darbo ir mašininės gamybos. Pagal paviršiaus 
struktūrą kilimai yra pūkuotieji ir lygieji. Pūkuotųjų kilimų paviršiui būdinga tanki pūko 
danga. Pūkas gali būti nekirptas arba pjautas. Kilimo pūko aukštis gali būti nuo 3 iki 18 mm. 

2 pav. Kiliminė danga su vienodo ir skirtingo aukščio pūko kilpa

Pūkas daro kilimą storesnį ir tvirtesnį, švelnų ir minkštą. Lygieji kilimai yra tankūs 
vienasluoksniai dvipusiai audiniai. Be rištinių ir austinių kilimų yra dar trikotažiniai, neaus-
tiniai (siūtiniai, smaigstytiniai, megztiniai-siūtiniai, klijuotiniai), kailiniai aplikuotieji raš-
tais, siuvinėtieji, pintieji (dembliai su raštais iš spalvotų pynių). Austa kiliminė danga yra 
tvirta, stabilių matmenų, gerai išsaugo išvaizdą, jai būdingas gausus raštų pasirinkimas, 
danga yra komfortiška ir prabangi. Neausto (velto) tipo kiliminė danga pagal išvaizdą nepri-
lygsta siūtinei ar austai dangai, tačiau velto tipo dangos yra tvirtos ir pigesnės. Renkantis 
kiliminę dangą, reikia atsižvelgti į dangos naudojimo vietą. Be to, reikia atkreipti dėmesį į 
veiksnius, lemiančius dangos funkcionalumą, eksploatacines ir vaizdines savybes, kilimi-
nės dangos tipą.

Kiliminės dangos atsparumą dėvėjimuisi lemia pluoštas, iš kurio danga pagaminta, 
pluošto tankumas, storis, taip pat tai, ar pluoštas yra apdorotas priemonėmis, apsaugan-
čiomis nuo tepimosi. Atsparumą lemia net ir kiliminės dangos spalva, dizainas, pavir-
šiaus struktūra. Mašinomis austi kilimai yra labai įvairūs, todėl paprasčiausia juos išskirti 
į keturias grupes – sintetinio, dirbtinio pluošto, natūralaus ir mišraus pluošto kilimus. 
Visuomeninėms patalpoms rekomenduojama naudoti dangas iš 100 proc. poliamido (PA) ir 
vilnos pluoštų derinių. 

Natūralūs pluoštai gali būti augalinės arba gyvūninės kilmės. Augaliniai pluoštai – tai 
kokoso pluoštas, jūros žolės pluoštas, linas, medvilnė. Naujovė rinkoje – tai kiliminė danga 
su bambuko pluoštu. Visos natūralių pluoštų kiliminės dangos yra higroskopiškos, t. y. oro 
drėgnumui patalpoje padidėjus, danga sugeria drėgmę, o drėgnumui sumažėjus ir esant 
sausam orui – išskiria drėgmę. 
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Tradicinis gyvūninės kilmės pluoštas, naudojamas kilimų ir kiliminės dangos gamy-
bai, yra vilna. Tai – viena iš atsinaujinančių, ekologiškų ir biologiškai suyrančių gamtinių 
žaliavų. Vilnos pluoštas pasižymi elastingumu, tvirtumu ir stangrumu, išsaugo šilumą. Tai 
lemia ypatinga pluošto struktūra. Be to, vilnonė danga gerai izoliuoja garsą. Vilnonės dangos 
trūkumai – sąlyginai aukšta kaina, polinkis kaupti statinį krūvį, sudėtingesnė priežiūra. 

Sintetiniai pluoštai turi daug gerųjų savybių (patraukli kaina, tvirtumas, specifinės 
techninės charakteristikos). Kiliminių dangų gamybai dažniausia naudojami sintetiniai 
polipropileno (PP), poliamido (PA), nailono, akrilano (PAC), poliesterio (PES) pluoštai. 

Labai efektyvus būdas palaikyti švarą patalpoje yra nuomoti specialius kilimėlius. Jų 
viršus pagamintas iš specialaus poliesterio ir viskozės mišinio, o apatinis sluoksnis ir kraš-
tai pagaminti iš atsparaus ir tampraus 2 mm storio polivinilchlorido (gumos). 

3 pav. Kilimėlis su polivinilchlorido pagrindu

Kilimėlių su polivinilchlorido pagrindu savybės:
 � Sugeria drėgmę, purvą ir vandenį; 

 � Antistatinės savybės leidžia sulaikyti dulkes;

 � Apatinis sluoksnis suteikia stabilumo ir nepraleidžia drėgmės;

 � Neslidus paviršius;

 � Puiki estetinė išvaizda, kilimėlio kraštai pagerina eksploataciją ir neleidžia 
deformuotis.

Iš organinių pluoštų (natūralių arba cheminių), į kuriuos įmaišyta šiek tiek plieninio 
pluošto, gaminami dėvėjimui atsparūs kilimai. 

Minkštų baldų apdailos medžiagos, gobelenai gaminami iš natūralių ir sintetinių 
pluoštų. 

VI MODULIS.
KILIMINIŲ DANGŲ IR MINKŠTŲ BALDŲ PRIEŽIŪRA

140 Aplinkos ir patalpų priežiūra. Modulinė profesinio ugdymo programa



3 pav. Kilimėlis su polivinilchlorido pagrindu

4 pav. Baldų gobelenai

Natūralieji organiniai pluoštai yra augaliniai ir gyvūniniai. Visi augaliniai pluoš-
tai yra celiulioziniai ir gaunami iš sėklų (medvilnės), stiebų (linų, kanapių), lapų (sizalio). 
Gyvūniniai pluoštai yra baltyminiai. Jie gaunami iš įvairių gyvulių (ožkų, avių, kupranuga-
rių, triušių) plaukų ar šilkverpių, kurių vikšrų liaukos gamina greitai kietėjančias ir gijas 
sudarančias išskyras. Pirmieji vadinami vilna, o antrieji – šilku. Iš natūralių neorganinių 
pluoštų žinomas asbesto pluoštas, randamas uolienose.

Pagrindinis gobelenui gaminti naudojamas pluoštas yra medvilnė. Pagrindinė medvil-
nės pluošto medžiaga celiuliozė lemia visas pluošto savybes. Medvilnės pluoštai nėra 
tamprūs, jų didelė plastinė deformacija, todėl medvilniniai audiniai smarkiai glamžosi. 
Medvilnės pluoštai labai higroskopiški: drėgsta ir džiūsta labai greitai, todėl yra labai higie-
niški. Būdinga tai, kad drėgni medvilnės pluoštai būna stipresni. Medvilnės pluoštai atspa-
rūs šarmams. Rūgštys medvilnės pluoštus ardo. Įprastuose tirpikliuose (acetone, benzine) 
medvilnės pluoštai netirpsta, todėl jais galima valyti gobelenus. 

5 pav. Medvilnės, šilko ir lino pluoštų gamybos žaliavos

Kitas natūralus lino pluoštas plačiai naudojamas techniniams audiniams, brezentams 
gaminti. Lino pluoštą sudaro daugiausia celiuliozė, todėl jis yra stiprus, šiurkštus, smarkiai 
glamžosi, greitai džiūsta ir drėgsta, yra labai higieniškas. Cheminiai reagentai liną veikia 
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kaip ir medvilnę: rūgštys juos ardo, o silpni šarmai nelabai keičia jų savybes. Įprasti tirpikliai 
lino netirpina. Linas yra atsparesnis už medvilnę, taip pat atsparesnis ir saulės poveikiui. 

Prabangių baldų gamyboje naudojami vilnoniai gobelenai, nes vilnos pluoštas yra 
labai higroskopiškas. Cheminiai reagentai vilną veikia priešingai negu celiuliozinius pluoš-
tus: šarmai ją ardo, o rūgštys neturi pastebimos įtakos. Organiniai tirpikliai vilnos neveikia. 
Vilnos pluoštas veliasi, degdamas liepsnoje skleidžia rago ar plunksnos kvapą.

6 pav. Medvilnės, šilko ir lino pluoštai

Labai ištaigingiems gobelenams gaminti naudojamas šilkas. Tai – ilgi ir ploni siūlai, 
kurie gaunami išvyniojus šilkaverpio vikšro susuktą apsauginį apvalkalą – kokoną. 
Cheminiai reagentai šilką veikia panašiai kaip vilną: šarmai ardo, o silpnosios rūgštys – 
neveikia. Koncentruotos rūgštys, kaip ir koncentruoti šarmai, šilko pluoštą tirpina. Šilkas 
atsparus organiniams tirpikliams. Šilkui kenkia saulės spinduliai, kuriems veikiant ilgesnį 
laiką, šilkas greitai plyšta. Kaitinamo šilko savybės nesikeičia iki 100°C, dega panašiai kaip 
vilna, skleisdamas rago ar plunksnos kvapą.

Be natūralių pluoštų, baldų gobelenų gamybai naudojami ir cheminiai pluoštai. Iš 
cheminių dirbtinių pluoštų daugiausia paplitę polietileniniai (PE) ir polipropileniniai (PP). 
Polivinilalkoholiniai (PVA) pluoštai yra patys pigiausi iš visų sintetinių pluoštų. Iš jų taip pat 
gaminami kilimai.

Baldų apmušalų gamybai naudojami poliamidiniai (PA) pluoštai. Tai – kapronas, silo-
nas, perlonas, nailonas. Jie yra plačiai paplitę, stiprūs, labai elastingi, atsparūs daugkarti-
niam deformavimui, tačiau jautrūs šviesai bei atmosferos poveikiui (senėja). Poliesterinis 
(PES) pluoštas lavsanas yra atsparus rūgštims ir šarmams, šviesai ir atmosferos poveikiui, 
yra labai elastingas ir stiprus. 

Baldų apmušalams naudojamos ir natūrali bei dirbtinė oda. Natūralios odos struktūra 
priklauso nuo gyvūno genetikos, jo gyvenimo sąlygų ir mitybos. Šiuo metu baldų gamybai 
yra naudojamos įvairios natūralios odos rūšys (anilino, zomšos, pusiau anilino, dažyta ir 
kt.).
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6 pav. Medvilnės, šilko ir lino pluoštai

7 pav. Natūrali ir dirbtinė oda baldų gamybai ir natūralios odos baldai 

Dažniausiai gaminant baldus naudojama jaučio oda. Vienam baldų komplektui paga-
minti reikalingos maždaug šešių gyvulių rinktinės odos. Kiekviena vieno gyvūno kūno dalis 
turi skirtingą odos tekstūrą, pavyzdžiui, raukšles ant kaklo ir šonų, todėl vieno baldų kom-
plekto odos tekstūra nėra vienoda. Oda yra higroskopinė, kapiliarinė, porėta medžiaga, len-
gvai sugerianti ir atiduodanti drėgmę.

Šiuo metu baldų apmušalai gaminami ir iš dirbtinės odos, atitinkančios šiuolaikines 
pasaulines technologijas ir mados tendencijas. Dirbtinė oda puikiai imituoja natūralią odą, 
ji yra geros kokybės, patvari ir ilgaamžė. Dirbtinės oda yra bekvapė, atspari karščiui, drė-
gmei, nepralaidi vandeniui, atspari plėšimui, tempimui ir trinčiai. 

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

 � Kokie yra kiliminių dangų gamybos būdai?

 � Nuo ko priklauso kiliminių dangų savybės?

 � Kokia yra pagrindinė medvilnės pluošto sudėtinė dalis?

 � Kokios yra medvilnės pluošto savybės?

 � Kokios yra vilnos ir šilko pluoštų savybės?

 � Kokios yra natūralių ir dirbtinių odų, naudojamų baldų gamybai, savybės?

 � Internetinėje erdvėje surasti po 5 kiliminių dangų ir baldų gobelenų pavyzdžius ir 
užpildyti lentelėje būdingus kiliminių dangų ir baldų gobelenų gamybos būdus, 
pluoštų rūšis, savybes ir panaudojimo galimybes.
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ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

IŠMOKYTI PARINKTI IR PARUOŠTI DARBUI 
KILIMINIŲ DANGŲ IR MINKŠTŲ BALDŲ
VALYMO PRIEMONES

02
Uždavinys

KILIMINIŲ DANGŲ IR MINKŠTŲ BALDŲ VALIKLIŲ NAUDOJIMAS

Kiliminę dangą ir minkštus baldus reikia nuolat prižiūrėti, nes juose kaupiasi dulkės, 
erkutės, alergiją sukeliantys mikroorganizmai. Todėl labai svarbu tinkamai parinkti, 
paruošti ir pritaikyti kiliminių dangų bei minkštų baldų valiklius ir priemones.

Kiliminių dangų ir minkštų baldų valikliai skirstomi į sausus (milteliai) ir skystus. 
Sausų valiklių pagrindą sudaro smulkūs pjuvenų ar polistirolo milteliai, kurie įmirkyti PAM 
(paviršiaus aktyviosios medžiagos) turinčiais tirpikliais. 

Milteliai sausam kilimų valymui tinka ir sintetiniams, ir natūraliems kilimams. Šiuo 
metu kilimams ir baldų gobelenams valyti gaminami milteliai su aktyviuoju deguonimi, 
kuris pagreitina ir efektyviau šalina dėmes bei kvapus, sunkiai išvalomą įsisenėjusį purvą 
ir tausoja kilimų pluoštą. 

Drėgnų kilimų ir minkštų baldų valiklių pagrindą sudaro PAM, organiniai tirpikliai, 
bazinės medžiagos, sintetinės dervos. Jie tinka visoms plaunamoms, nedažančioms kili-
minėms dangoms ir minkštų baldų medžiagoms. Kilimų ir minkštų baldų valikliai mažai 
teršia gamtą, bet gali sukelti alergiją. Dirbant su šiais valikliais reikia dėvėti gumines piršti-
nes ir po valymo vėdinti patalpą.

8 pav. Kilimų valymo milteliai 

9 pav. Drėgni kilimų valikliai 
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8 pav. Kilimų valymo milteliai 

9 pav. Drėgni kilimų valikliai 

10 pav. Kilimų dėmių valikliai

Gamintojai, atsižvelgdami į ekologinius reikalavimus, pradėjo gaminti kilimų ir 
minkštų baldų valiklius, kurie neturi savo sudėtyje stiprių rūgščių, šarmų, tirpiklių bei bali-
nimo priemonių. Jie lengvai pašalina alyvą, riebalus, garstyčias, batų tepalą, lūpdažį, kram-
tomąją gumą ir spalvinimo dažus. Be to, jie yra ekonomiški, nekenksmingi aplinkai, labai 
veiksmingi valikliai.

Įsisenėjusioms dėmėms ir nešvarumams, kurie neišsivalo įprastais kiliminių dangų 
ir minkštų baldų dėmių valikliais, naudojami specialūs valikliai dėmėms iš tekstilės gami-
niams valyti. Jie gali būti skirti tik vienos rūšies arba kelių rūšių dėmėms valyti. Be pagrin-
dinių sudedamųjų dalių į valiklio sudėtį įeina fermentai ir adsorbentai. Dėmių valikliai gali 
būti skysti, aerozoliniai, gabalinio muilo bei pastos pavidalo. Jie greitai ir veiksmingai šalina 
įvairios kilmės dėmes nuo kilimų, kiliminės dangos ir tekstilinių apmušalų. Gaminami 
aerozoliniai valikliai, kurie skirti išvalyti kramtomosios gumos dėmes nuo kiliminių dangų. 
Kramtomos gumos valiklio reikia užpurkšti ant kramtomosios gumos likučių, o kai guma 
sukietėja, ji nugramdoma bei nusiurbiama.

Dėmių valikliai gali pažeisti valomus kilimų ar gobelenų pluoštus, išblukinti dažų 
spalvą, todėl prieš naudojimą reikia perskaityti pakuotės informaciją, kokios rūšies audi-
niams valyti jie tinkami. Dėmių valikliuose esantis didelis tirpiklių kiekis sausina rankų 
odą, erzina akių, nosies gleivinę, todėl darbo metu reikia dėvėti pirštines ir vėdinti patalpas.

Natūralios odos baldų gaminiams prižiūrėti taip pat reikia skirti dėmesio, nes natūrali 
oda laikui bėgant džiūsta, išsausėja, gali pradėti lūžinėti. Šiuo metu gausu priežiūros prie-
monių odinių baldų gaminiams valyti, atgaivinti, suminkštinti, impregnuoti bei atnaujinti 
gaminių spalvą. Prieš valant baldus ir parenkant priežiūros priemones, būtina išsiaiškinti, 
iš kokios odos baldai yra pagaminti. 
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Odos gaminių priežiūros priemones pagal sudėtį ir paskirtį galima suskirstyti į kelias 
grupes:

1. Priežiūros priemonės, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių. Jei paviršius papildo-
mai poliruojamas, šios priemonės odos paviršiuje gali sudaryti apsauginę blizgią 
plėvelę;

2. Priežiūros priemonės, kurių sudėtyje nėra organinių tirpiklių. Tokie valikliai odos 
paviršiuje iš karto sudaro blizgią plėvelę;

3. Priežiūros priemonės odos gaminiams impregnuoti. Šios priemonės prisotinta odos 
paviršių riebalinėmis medžiagomis, mažina odos drėgstamumą. Jos dažniausiai 
yra aerozolinės ir tinka lygioms bei šiauštoms odoms prižiūrėti.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

 � Kaip skirstomi minkštiems baldams ir kiliminėms dangoms skirti valikliai?

 � Kokie valikliai tinka valyti minkštus baldus iš medvilnės pluošto?

 � Kokie valikliai tinka valyti sintetinio pluošto kilimines dangas ir minkštus baldus?

 � Kokie valikliai tinka valyti vilnos pluošto kilimines dangas ir minkštus baldus?

 � Kokia yra natūralios odos priežiūros priemonių paskirtis?

 � Kaip skirstomos odos gaminių priežiūros priemonės pagal sudėtį ir paskirtį?

 � Internetinėje erdvėje surasti 2–3 gamintojų kiliminių dangų ir minkštų baldų 
valiklius ir palyginti jų savybes.
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ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

IŠMOKYTI SAUGIAI DIRBTI SU KILIMINIŲ 
DANGŲ IR MINKŠTŲ BALDŲ PRIEŽIŪROS 
ĮRANGA

03 
Uždavinys

KILIMINIŲ DANGŲ IR MINKŠTŲ BALDŲ PRIEŽIŪROS ĮRANGOS NAUDOJIMAS

Gera kiliminių dangų bei minkštų baldų priežiūra neįmanoma be tam skirtos įrangos. 
Prekybos centruose yra gana platus įvairių kiliminių dangų bei minkštų baldų priežiūros 
įrangos pasirinkimas. Todėl svarbu išsirinkti tai, ką būtų galima lengvai paruošti darbui, 
įranga turi gerai valyti, būti patogi naudoti, ekonomiška ir ilgalaikė. 

Kiliminių dangų ir minkštų baldų priežiūrai naudojama priežiūros įranga, kuri gali 
atlikti šias funkcijas: sausą siurbimą su siurbimo antgaliu, sausą siurbimą su papildomai 
besisukančiu rotaciniu šepečiu, valiklio išpurškimą ir susiurbimą (ekstrakciją) antgalio 
pagalba, kilimų plovimą diskiniu (pvz. su šveitimo mašina) bei veleniniu rotaciniu šepečiu. 

Kiliminių dangų ir minkštų baldų priežiūrai naudojamą sauso siurbimo įrangą papras-
tai sudaro šios pagrindinės dalys: variklis, siurblio korpusas, žarna siurbimui, siurbimo ran-
kena, siurbimo antgaliai kiliminei dangai ir minkštiems baldams, vienkartinis ir / ar daug-
kartinis filtras sausam siurbimui. 

12 pav. Sauso siurbimo įranga kiliminei dangai prižiūrėti 

Pati paprasčiausia kiliminių dangų bei minkštų baldų sauso valymo įranga siurbia 
dulkes per siurbimo antgalį, žarną į siurblio šiukšlių talpą ar maišelį. Geresniam sauso siur-
bimo efektui gauti gali būti naudojamas elektrinis giluminio valymo (turbo-vibracinis) ant-
galis su šepečiu, skirtas giluminiam kilimų ir minkštų baldų išvalymui.

Kilimų ir kiliminių dangų sausam siurbimui patogu naudoti vertikalią dulkių siur-
bimo įrangą su elektriniu cilindriniu šepečiu, kuris besisukdamas nuo paviršiaus surenka 
įvairius plaukus, sukelia kiliminės dangos pūką, jį išlygina. Šią įrangą patogu naudoti par-
duotuvėms, parodų salėms, biurams, bilietų pardavimo vietoms, slaugos namams, viešbu-
čiams, restoranams, namams ir kt. erdvėms prižiūrėti.
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13 pav. Įranga kiliminei dangai plauti 

Be kilimų ir kiliminių dangų sauso valymo įrangos gaminama drėgno valymo ir plo-
vimo įranga. Ji gali būti dvejopa: a) su plovimo antgaliu, kuris tik purškia valikio tirpalą ir jį 
susiurbia; b) su plovimo galvute, kuri ne tik purškia valiklio tirpalą ir jį susiurbia, bet ir turi 
besisukantį veleninį šepetį, kuris ir pašveičia, ir išlygina kiliminės dangos pūką. Drėgnam 
kilimų ir kiliminių dangų valymui ir plovimui gali būti naudojama įranga, kuriai galima 
parinkti kasdieninio (putomis) ar periodinio giluminio kilimų plovimo programą.

Kilimų ir kiliminių dangų plovimui purškimo-siurbimo būdu gali būti naudojama 
įranga su papildomu priedu, kuriame įmontuotas rotacinis veleninis šepetys. Ši įranga 
skirta šalinti dideliems nešvarumams iš kiliminių grindų dangų. Dirbant su tokia įranga 
purvas iš kiliminių grindų dangų papildomai išvalomas mechaniškai, greitai judančiu 
šepečiu. Visas išplautas purvas iš karto susiurbiamas siurbimo antgaliu. Taip užtikrinamas 
kruopštus labai nešvarios kiliminės grindų dangos išvalymas.

Kilimų ir kiliminių dangų valymui ekologišku būdu gali būti naudojama įranga, kuri 
plauna grindis karštais vandens garais, nenaudojant jokių valiklių. Ištirpę nešvarumai ir 
garai po valymo yra tuoj pat susiurbiami. Valymo metu su tokia įranga nuo paviršių yra 
pašalinami ne tik mikrobai, bakterijos, bet ir įvairūs kvapai. Patogūs naudoti valymo antga-
liai pasiekia net ir sunkiai prieinamas vietas. 

14 pav. Įranga kiliminei dangai plauti karštais vandens garais 
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13 pav. Įranga kiliminei dangai plauti 

14 pav. Įranga kiliminei dangai plauti karštais vandens garais 

Kiliminių dangų valymo karštais garais metu ne tik išplaunama danga, bet ir valomas 
patalpos oras, kadangi susiurbtas skystis ir nešvarumai patikimai sulaikomi vandens filtre.

15 pav. Nešvarumų surinkimo karštais vandens garais schema 

Kilimų ir kiliminių dangų bei minkštų baldų plovimui gali būti naudojama įranga, 
plaunanti paviršius su išpurškimo-susiurbimo antgaliais. 

Pirmą kartą naudojant kiliminių dangų ir minkštų baldų priežiūros įrangą reikia susi-
pažinti su jos naudojimo instrukcija bei saugaus darbo reikalavimais. 

16 pav. Kiliminės dangos ir minkštų baldų plovimo schema
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Kiliminių dangų plovimui (ypač didelio ploto patalpose) naudojama diskinė šveitimo 
mašina. Skirtingai negu šveičiant kietas grindų dangas, naudojamas minkštas šveitimo 
šepetys.

17 pav. Šveitimo mašinos 

Baigus darbą, visą naudojamą įrangą reikia pagal instrukciją paruošti sandėliavimui. 
Svarbu laikytis siurblio techninės priežiūros ir eksploatavimo reikalavimų, elektrosaugos 
reikalavimų. Visus techninius nesklandumus turi pašalinti tik kvalifikuotas specialistas.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

 � Kaip parinkti siurblį kiliminių dangų ir minkštų baldų priežiūrai?

 � Kuo ypatingi vertikalūs kiliminių dangų sauso siurbimo dulkių siurbliai su 
rotaciniu šepečiu?

 � Kokia įranga gali būti naudojama kiliminių dangų drėgnam plovimui?

 � Kokie yra pagrindiniai reikalavimai, keliami plaunant minkštus baldus?

 � Kaip baigus darbą paruošti įrangą sandėliavimui?

 � Internetinėje erdvėje surinkti dviejų gamintojų duomenis apie kiliminių dangų ir 
minkštų baldų valymo įrangą bei atlikti techninių charakteristikų palyginimą.
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17 pav. Šveitimo mašinos 

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

IŠMOKYTI PRIŽIŪRĖTI KILIMINES DANGAS IR 
MINKŠTUS BALDUS

04
Uždavinys

KILIMINIŲ DANGŲ IR MINKŠTŲ BALDŲ PRIEŽIŪRA

Kiliminė grindų danga ilgiau bus tinkama naudoti ir išlaikys savo estetinį vaizdą, jei 
bus nuolat prižiūrima. Purvas ant kilimo ar kiliminės dangos visuomet yra mažiau pastebi-
mas nei ant kietos grindų dangos. Tačiau, priklausomai nuo vaikščiojimo intensyvumo, kili-
minę dangą reikia periodiškai išsiurbti sausu būdu. Į pluoštą patekę nešvarumai veikia kaip 
abrazyvinės medžiagos, kurios paspartina kiliminės dangos susidėvėjimą anksčiau laiko. 
Kilimo ar kiliminės dangos pluošte nusėdančių sausų purvo dalelių kraštai yra ypač aštrūs, 
galintys pažeisti kilimo pūką. 

Valant kiliminę dangą dulkiu siurbliu, rekomenduojama siurbti keliomis kryptimis – 
tiek išilgai, tiek skersai. Ypač atidžiai turi būti prižiūrimos labiausiai mindomos bei vietos 
aplink baldų kojas, patalpų kampuose, nes ten labiau linkęs kauptis purvas. Kiliminei dangai 
su kirptu pūku naudojamas antgalis su šepečiu. Šepetys iškelia į paviršių net giliuose dangos 
sluoksniuose esantį purvą. Kiliminei dangai su nekirptu pūku geriau naudoti paprastą lygų 
siurbimo antgalį. 

18 pav. Kiliminės dangos sausas siurbimas 

Kiliminei dangai atnaujinti gali būti naudojami sausi valymo milteliai, kurie ranko-
mis ar specialia mašina išbarstomi ant išsiurbtos kiliminės dangos ir įtrinami šepečiu ran-
kiniu būdu arba su grindų šveitimo mašina. Įtrinti milteliai kurį laiką (0,5–2 val.) paliekami, 
kad paveiktų kilimą ir sugertų purvą. Po to milteliai susiurbiami dulkių siurbliu. Nebūtina 
jų visų išsiurbti – likę milteliai gali sumažinti tolimesnį dangos susitepimą. Kilimas lieka 
sausas – juo galima vaikščioti ir valant, ir iškart po valymo. Sauso valymo milteliai yra 
lengviausias būdas atnaujinti kiliminę dangą, nes mažiau deformuojama pati dangos 
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struktūra, o patalpa galima pradėti naudotis daug greičiau negu po kiliminės dangos plo-
vimo. Šis valymo būdas netinka vilnonėms ir aukšto plauko kiliminėms dangoms.

Eksploatuojant kiliminę dangą ilgesnį laiką, atsiranda dėmės, įsisenėję nešvarumai, 
kuriuos reikia išvalyti. Pirmiausia kiliminė danga nusiurbiama sausu būdu. Tada, jei yra 
prilipusios kramtomosios gumos, ji apipurškiama gumos nuėmimo priemone ir palau-
kiama, kol ji taps trapi ir lengvai pašalinama. Esančios dėmės papildomai apipurškiamos 
specialiu dėmių valikliu.

Kilimai ir kiliminės dangos gali būti plaunamos keliais būdais.

I plovimo būdas. Darbo etapai:
 � Sausas giluminis valymas specialia įranga; 

 � Kiliminės dangos šveitimas plovimo mašina; 

 � Ant dangos susidariusio ploviklio ir nešvarumų susiurbimas;

 � Dangos perplovimas švariu vandeniu išpurškimo-susiurbimo siurbliais. 

II plovimo būdas. Darbo etapai:
 � Sausas giluminis valymas specialia įranga; 

 � Kiliminės dangos plovimas kiliminės dangos plovimo įranga; 

 � Dangos perplovimas švariu vandeniu su ta pačia plovimo įranga.

III plovimo būdas. Darbo etapai:
 � Sausas giluminis valymas specialia įranga; 

 � Kiliminės dangos plovimas garais.

Kilimų ir kiliminės dangos plovimo būdas pasirenkamas atsižvelgiant į plaunamo 
kilimo dydį, užterštumą, galimas ir turimas laiko sąnaudas, turimą įrangą bei kitas 
aplinkybes. 

Šveičiant kiliminę dangą su diskine šveitimo mašina, parenkamas minkštas šveitimo 
šepetys. Į šveitimo mašinos talpą įpilamas švarus vanduo ir reikiamas kiekis kiliminių 
dangų valiklio. Jei kaip valymo priemonė naudojami milteliai, tai jie turi būti ištirpinami 
prieš pilant į šveitimo mašinos talpą. Kiliminė danga šveičiama be praleidimų. Besisukantis 
šepetys, spaudžiamas įrangos svorio, įtrina plovimo priemones į kilimo paviršių – išvalo 
dėmes ir iškelia likusį purvą po sauso giluminio valymo. Labai užterštos kiliminės dangos 
vietos šveičiamos pakartotinai. Svarbu ne tik gerai atšveisti nešvarumus nuo kilimų ir kili-
minių dangų, bet ir gerai surinkti susikaupusį purvą bei susidariusį skystį – visa tai susi-
urbti drėgno siurbimo įranga. 

VI MODULIS.
KILIMINIŲ DANGŲ IR MINKŠTŲ BALDŲ PRIEŽIŪRA

152 Aplinkos ir patalpų priežiūra. Modulinė profesinio ugdymo programa



19 pav. Kilimų plovimas su šveitimo mašina ir nešvarumų susiurbimas

Labai svarbu po plovimo cheminėmis priemonėmis paviršių gerai išskalauti švariu 
vandeniu su drėgno valymo ir plovimo įranga. Dangos šveitimo-plovimo metodas netinka 
ilgaplaukėms kiliminėms dangoms plauti.

Minkšta grindų danga gali būti plaunama tik plovimo įranga (be šveitimo mašinos). 
Pirmiausia gerai išsiurbta sausu būdu kiliminė danga išplaunama su valikliu, o po to per-
plaunama švariu vandeniu. Tam naudojama kilimų drėgno valymo įranga.

20 pav. Minkštos grindų dangos plovimas drėgno valymo įranga

Plaunama purškimo-siurbimo būdu be praleidimų, tiesiomis linijomis, juosta po 
juostos. Valymo juostos turi persidengti bent 1/3 siurblio antgalio, nes purvas linkęs kon-
centruotis antgalio kraštuose. Ypatingai svarbu gerai išplauti kiliminę dangą intensyvaus 
vaikščiojimo vietose. Po plovimo reikia atidžiai patikrinti, ar kiliminė danga gerai išsiplovė. 
Toliau kiliminė danga su ta pačia įranga perplaunama švariu vandeniu, kad neliktų valiklio 
likučių. Kad greičiau kiliminė danga džiūtų, reikia dar kartą (bet jau nenaudojant vandens) 
išsiurbti kiliminę dangą. Ant išplautos šlapios kiliminės dangos nerekomenduojama statyti 
baldų, ypač metalinių daiktų, nes gali atsirasti rūdžių dėmės. Kilimine danga ištiestus laip-
tus patogiau plauti uždėjus baldams valyti skirtą antgalį.

VI MODULIS.
KILIMINIŲ DANGŲ IR MINKŠTŲ BALDŲ PRIEŽIŪRA

153Aplinkos ir patalpų priežiūra. Modulinė profesinio ugdymo programa



Kilimai ir kiliminės dangos gali būti valomos garais. Pirmiausia jie išvalomi sausuoju 
giluminiu būdu, surenkant žmonių ir gyvūnų plaukus, šerius, taip pat išsiurbiamas gilau 
nusėdęs purvas, kuris yra nepasiekiamas siurbiant įprastais siurbliais. Po to atliekamas 
dangos valymas profesionaliu garų aparatu, kuris giluminiu būdu išvalo susikaupusius 
nešvarumus, naikina alergijų sukėlėjus, dezinfekuoja kiliminę dangą, panaikina nemalonų 
kvapą. 

21 pav. Kiliminės dangos valymas garais

Minkšti baldai naudojami ne tik gyvenamuose namuose, bet ir įstaigose, biuruose, 
visuomeninio naudojimo patalpose ir kitur. Minkštuose balduose taip pat kaupiasi dulkės, 
nešvarumai, apsigyvena erkutės. Kad minkšti baldai ilgiau džiugintų, išliktų švarūs, juos 
reikia tinkamai prižiūrėti, reguliariai siurbti dulkių siurbliu. Sausas valymas atliekamas 
įprastu dulkių siurbliu ar giluminio valymo įranga. Naudojant minkštų baldų valymui gilu-
minio valymo įrangą, valymo metu įpučiamas oro sūkurys į baldą bei vibracijos dėka giliai 
esančios dulkės išmušamos ir surenkamos. Besisukantys šepetėliai surenka nuo baldų 
paviršiaus naminių gyvūnų plaukus, ko nepadaro įprasti dulkių siurbliai. 

22 pav. Minkštų baldų priežiūra
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21 pav. Kiliminės dangos valymas garais

22 pav. Minkštų baldų priežiūra

Minkšti baldai kartas nuo karto gali būti valomi bei dezinfekuojami karštais vandens 
garais, kurie giluminiu būdu išvalo susikaupusius nešvarumus ir naikina alergijų sukėlėjus 
bei nemalonius kvapus. Po valymo baldų apmušalai lieka lengvai drėgni ir greitai išdžiūsta. 
Minkštų baldų valymas garais ypač aktualus turintiems alergiją žmonėms bei mažus vaikus 
auginančioms šeimoms.

Dažniau naudojami, neuždengti minkšti baldai susitepa, atsiranda dėmių, todėl peri-
odiškai galima juos išplauti drėgnu būdu. Pirmiausia parenkami valikliai minkštiems bal-
dams (atsižvelgti į tai, kokie pluoštai bus valomi). Valiklio tirpalas paruošiamas pagal valiklio 
pakuotėje nurodytą instrukciją. Svarbu mažai pastebimoje vietoje patikrinti, ar paruoštas 
valiklis neveikia minkštų baldų gobeleno, ar neblukina spalvos, nebalina. 

Minkštų baldų plovimą reikia pradėti nuo dėmių, nešvarumų nustatymo. Dėmės pir-
miausia apdorojamos dėmių valikliu, dėmės vieta patrinama šepečiu. Toliau minkšti baldai 
pradedami plauti su plovimo įranga pradedant nuo labiausiai susitepusių baldų vietų, t. 
y. sėdimosios dalies, porankių, atlošų ir plovimas baigiamas šoniniais paviršiais. Plovimo 
metu reikia plauti tolygiai, nes valiklio purškimas vyksta esant spaudimui, tad ilgai palai-
kius plovimo antgalį vienoje vietoje, valiklio perteklius gali giliai įsigerti į baldus. Baldai 
plaunami tol, kol nelieka nešvarumų. Kai dėmių ir nešvarumų nebelieka, minkštų baldų 
gobelenas plaunamas švariu vandeniu, kad nebeliktų valiklio likučių. Veiksmą kartoti tol, 
kol siurbiamas švarus vanduo bus be valiklio likučių. 

23 pav. Minkštų baldų plovimas 

Baigus darbą, plovimo įranga išvaloma ir paliekama nesukomplektuota, kad vėdintųsi 
ir išdžiūtų.

Odinius baldus reikia prižiūrėti taip pat. Juos reikia reguliariai nusiurbti dulkių siurbliu. 
Jei ant odinių baldų paviršiaus pateko skysčių, drėgmės perteklių reikia tuoj pat nušluostyti 
sausa šluoste arba kempine.
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24 pav. Odinių baldų valymas

Jei ant odinių baldų paviršiaus pateko augalinės ar gyvulinės kilmės riebalų, dėmę 
reikia tiesiog nuvalyti sausa šluoste (netrinti). Odinius baldus galima statyti ne arčiau kaip 
20–40 cm nuo šilumos šaltinio. Reikia saugoti odinius baldus ir nuo tiesioginių saulės spin-
dulių. Odinių baldų priežiūrai negalima naudoti agresyvių dėmių valiklių, tirpiklių, baldų 
lako, terpentino, tepalų, abrazyvinių valiklių, kurie gali pažeisti valomą paviršių. 

Prižiūrint odinius baldus reikia užpilti odos priežiūros priemonės ant šluostės ir toly-
giai paskleisti baldų paviršiuje, pavalyti. Odinių baldų apmušalų negalima skalbti. Bent 1–2 
kartus per metus odinius baldus reikia impregnuoti tam skirta priežiūros priemone, kad jų 
oda būtų minkštesnė, švelnesnė, nelūžinėtų.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

 � Kokie yra kiliminės dangos valymo būdai?

 � Kaip paruošti kiliminę dangą ir minkštus baldus plovimui?

 � Kada ir kaip plauti kiliminę dangą su šveitimo mašina?

 � Kokia yra kiliminės dangos plovimo išpurškimo-susiurbimo būdu technologija?

 � Kokie yra minkštų baldų plovimo garais privalumai?

 � Kokia yra odinių baldų priežiūros technologija?
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24 pav. Odinių baldų valymas

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮTVIRTINIMAS PER VEIKLĄ

ĮTVIRTINTI ĮGYTAS MODULIO PROFESINES 
ŽINIAS IR GEBĖJIMUS KŪRYBINIU INTEGRUOTU 
PROJEKTU „AŠ PASITIKIU“

05
Uždavinys

Praktinė užduotis. Mokiniai gauna užduotį suorganizuoti gerumo akciją, kurios metu 
atlieka kiliminių dangų ir minkštų baldų priežiūros darbus pagal užsakovo poreikius. Šiai 
užduočiai įgyvendinti mokiniams rekomenduojama nuvykti į vaikų globos namus, senelių 
namus, vaikų darželį ar kitą įstaigą, kuriai reikalinga pagalba prižiūrint kilimines dangas 
ir minkštus baldus. Darbo eiga fotografuojama, filmuojama, o vėliau peržiūrima, aptariama 
ir įvertinama. Įgytą patirtį, nuotraukas, filmuotą medžiagą mokiniai turi susisteminti, api-
pavidalinti ir paruošti 10–15 min. pristatymą pagal pasirinktą potemę (pvz., „Bendravimo 
su klientais etiketas“, „Sąžiningas darbas ir pagarba užsakovams“) pasirinktu būdu: tai gali 
būti pranešimas naudojant skaidres, fotografijų, filmuotos medžiagos demonstravimas ir 
kt. Projekto pristatymo metu mokiniai turi argumentuoti potemės pasirinkimą, įvardyti 
kūrybinio projekto tikslą ir siekiamą rezultatą, išdėstyti projekto rengimo procesą, prista-
tyti kiekvieno grupės nario indėlį (jei buvo dirbama grupėje), įvardyti, kokias įgytas žinias 
ir gebėjimus pavyko panaudoti projekte, pasakyti, ką naujo patyrė projekto metu. Siekiant 
padėti mokiniams ugdyti vertybines nuostatas, po projekto pristatymo, pateikiami refleksi-
niai savikontrolės klausimai, leidžiantys permąstyti įvykdytą projektą vertybiniu požiūriu.  

ĮTVIRTINIMO TIKSLAS – įtvirtinti įgytas profesines žinias ir gebėjimus kūrybiniame 
integruotame projekte „Aš pasitikiu“. 

ĮTVIRTINIMO UŽDAVINIAI:
1. Apibendrinti įtvirtinamas žinias ir gebėjimus;
2. Supažindinti su kūrybinio projekto „Aš pasitikiu“ įgyvendinimo eiga;
3. Pristatyti profesinio etiketo pagrindus;
4. Aptarti ištikimybę, kaip siektiną vertybę;
5. Atlikti ir įvertinti / įsivertinti kompetencijos įtvirtinimą.

ĮTVIRTINIMO REZULTATAS – įtvirtintos įgytos profesinės žinios ir gebėjimai.

KŪRYBINIS INTEGRUOTAS PROJEKTAS „AŠ PASITIKIU“

Modulio „Kiliminių dangų ir minkštų baldų priežiūra“ žinių ir gebėjimų įtvirtinimas yra 
realizuojamas kūrybiniame projekte „Aš pasitikiu“. Įtvirtinimo metu pristatomi profesinio eti-
keto pagrindai, integruojamas profesinių ir asmeninių vertybių ugdymas ir įgyvendinamas 
projektas, kuriame mokiniai demonstruoja gebėjimą susieti kompetenciją prižiūrėti kilimines 
dangas ir minkštus baldus su asmeninėmis ir profesinėmis vertybėmis, atlieka patirties reflek-
siją ir įsivertina.

VI MODULIS.
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Įtvirtinimo vertinimo kriterijai: 

1. Kūrybingas žinių taikymas praktikoje;

2. Profesinio etiketo principų pritaikymas įgyvendinant projektą; 

3. Profesinių / asmeninių vertybių perteikimas;

4. Gebėjimas bendradarbiauti su kolegomis įgyvendinant projektą;

5. Praktinės užduoties pristatymo išsamumas.

Plačiau žiūrėti CD. Priedas Nr. 6, modulis „Kiliminių dangų ir minkštų baldų priežiūra“. 

VI MODULIS.
KILIMINIŲ DANGŲ IR MINKŠTŲ BALDŲ PRIEŽIŪRA

VI MODULIS.
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GYVŪNŲ PRIŽIŪRĖTOJO MOKYMO PROGRAMA
BENDRIEJI ŽIRGININKYSTĖS VERSLO IR GYVŪNŲ  
PRIŽIŪRĖTOJŲ PROFESIJOS MODULIAI

I MODULIS. ĮVADAS Į PROFESIJĄ

VII MODULIS.
GĖLYNŲ PRIEŽIŪRA

MODULIO TIKSLAS – išmokyti mokinį atsakingai ir savarankiškai prižiūrėti gėlynus. 

MODULIO UŽDAVINIAI:

1. Supažindinti su pagrindinėmis gėlių bioekologinėmis grupėmis;
2. Suvokti žolinių dekoratyvių augalų augimo veiksnius bei gėlynų komponavimo taisykles;
3. Išmokyti derinti augalus, sodinti ir prižiūrėti gėlynus;
4. Įtvirtinti turimas profesines žinias ir gebėjimus, realizuojant kūrybinį integruotą projektą 

„Dėkoju už viską“.

REZULTATAS – mokinys gebės atsakingai ir savarankiškai prižiūrėti gėlynus.

SMULKIOJO VERSLO ORGANIZAVIMO 
SKYRIUS

VII MODULIS
GĖLYNŲ PRIEŽIŪRA

SKIRTA VALANDŲ: 166

MOKYMO(SI) TURINYS:

1. Žolinių dekoratyvinių augalų augimo 
veiksniai;

2. Pagrindinės augalo dalys. Pagrindinės 
gėlių bioekologinės grupės;

3. Gėlių meninė išraiška ir jų 
panaudojimas; 

4. Gėlynų komponavimo taisyklės ir plano 
sudarymas; 

5. Gėlių sodinimo ir priežiūros technologija;

6. Gėlynų priežiūros įrankiai;

7. Kūrybinis integruotas projektas „Dėkoju 
už viską“. 

MOKYMO(SI) BŪDAI IR METODAI:

 � Paskaita;

 � Diskusija;

 � Darbas grupėse;

 � Savarankiškas darbas;

 � Vaizdo / garso medžiagos žiūrėjimas ir 
klausymas

 � Pristatymas.

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS:

 � Integruota užduotis: teorinė dalis 
(žinių patikrinimo testas) ir praktinė užduotis; 

 � Integruoto kūrybinio projekto pristatymas.

Nuo senų senovės prie kiekvienos sodybos būdavo įrengtas gėlynas. Tai – neatsie-
jama mūsų gyvenamosios vietos dalis, todėl, gražinant aplinką, gėlynams želdiniuose yra 
skiriama nemažai dėmesio. Tinkamai įrengtas ir prižiūrėtas gėlynas dera prie aplinkos. 
Besimokydami gėlynų priežiūros modulio, mokiniai turės galimybę sužinoti, kokie yra 
gėlynų tipai, jų komponavimo principai, kaip reikia parinkti gėles įvairiems gėlynams, susi-
pažins su gėlių bioekologinėmis grupėmis, išsiaiškins gėlynų priežiūros taisykles, bus supa-
žindinti su gėlynams prižiūrėti reikalingais įrankiais bei išmoks saugiai ir technologiškai 
prižiūrėti gėlynus.
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VII MODULIS.
GĖLYNŲ PRIEŽIŪRA

MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

 � Gėlių bioekologinių grupių katalogai;

 � Gėlynų priežiūros įrankiai;

 � Saugaus darbo reikalavimai, instrukcijos

 � Įrankių katalogai; 

 � Aplinkos ir patalpų priežiūros mokymo 
programa.

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

 � Savikontrolės klausimai; 

 � Teorinių žinių vertinimas (testas);

 � Praktinės užduotys; 

 � Integruoto kūrybinio projekto įvertinimas 
vertybiniu požiūriu.
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VII MODULIS.
GĖLYNŲ PRIEŽIŪRA

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

SUPAŽINDINTI SU PAGRINDINĖMIS GĖLIŲ 
BIOEKOLOGINĖMIS GRUPĖMIS

01
Uždavinys

TEORINĖ MOKYMO(SI) MEDŽIAGA

ŽOLINIŲ DEKORATYVINIŲ AUGALŲ AUGIMO VEIKSNIAI

Dekoratyvinių augalų augimui, vystymuisi, žydėjimui turi įtakos oras, šviesa, drėgmė, 
temperatūra, maisto medžiagos. 

Oras. Iš oro augalas gauna gyvybiškai reikalingą anglies dioksidą, deguonį ir kitas 
medžiagas. Tuo metu deguonis jungiasi su organine medžiaga, ši suskyla į anglies dioksidą 
ir vandenį, išskiria energiją, kuri sunaudojama įvairiems gyvybiniams procesams. Kvėpuoja 
ir augalo šaknys.

Šviesa. Vieni augalai mėgsta saulę (šviesamėgiai), kiti pakenčia pusiau paūksmingas 
vietas ar net auga ūksmėje (ūksminiai). Jauniems augalams reikia daugiau šviesos.

Vanduo, drėgmė. Augalų lapuose yra 75–90 proc. vandens arba 0,01–0,03 proc. viso 
vandens kiekio, kuris išeikvojamas augimo metu. Vanduo yra būtinas sėkloms sudygti, 
maisto medžiagoms pasisavinti, medžiagų apykaitai ir temperatūrai reguliuoti. Vanduo yra 
gyvybiškai svarbus kiekvienam augalui.

Temperatūra. Kiekvienam augalui būdinga tam tikra optimali augimo temperatūra. 
Per parą augalui šilumos reikia nevienodai. Dieną temperatūra turi būti aukštesnė, naktį 
– žemesnė. Ramybės periodu augalai, priklausomai nuo augalo bioekologiniu savybių, žie-
moja įvairiai.

Maisto medžiagos. Augalui yra būtinos maisto medžiagos. Jas, ištirpusias vandenyje, 
augalas pasisavinama per šaknis. Augalai yra papildomai tręšiami mineralinėmis ir orga-
ninėmis trąšomis.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

 � Kokią įtaką augalų augimui turi oras, šviesa, drėgmė, temperatūra, maisto 
medžiagos? 

 � Iš pateikto augalų katalogo, išrinkite šviesiamėgius ir ūnksminius augalus.
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PAGRINDINĖS AUGALO DALYS. PAGRINDINĖS GĖLIŲ BIOEKOLOGINĖS GRUPĖS

Pagrindinės augalo dalys yra šaknys, stiebai, lapai, žiedai (žiedynai), vaisiai (vaisynai) 
ir sėklos.

Žydinčio augalo dalys yra: viršutiniai žiedlapiai (1); apatiniai žiedlapiai (2); žiedpum-
puriai (3); žiedkotis (4); žiedynstiebis (5); lapai (6); naujas šakniastiebis (7); šakniastiebiai (8); 
šaknys (9); vaisius (10).

1 pav. Pagrindinės žydinčio augalo dalys

Žiedas, žiedynas – tai sėklas išauginantys generatyviniai augalo organai. Žiedų ir žie-
dynų dekoratyvumas vertinamas pagal šiuos kriterijus: žiedo ir žiedyno išvaizdą, formą, 
spalvą, kvapą, žydėjimo laiką ir trukmę, ar jis pilnaviduris / tuščiaviduris. Žiedą sudaro: 
taurėlapiai (1); vainiklapiai (2); kuokeliai (3); piestelė (4).

2 pav. Žiedo sandara

Žiedo, žiedyno forma gali būti taisyklinga, netaisyklinga arba originali. Kai kurios gėlės 
išaugina pavienius žiedus (tulpės, lelijos, narcizai, aguonos), bet dauguma turi iš daug žiedų 
susidedančius žiedynus.

VII MODULIS.
GĖLYNŲ PRIEŽIŪRA
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1 pav. Pagrindinės žydinčio augalo dalys

2 pav. Žiedo sandara

Žiedynų tipai:
 � kekė (1); varpa (2); burbuolė (3); šluotelė (4); 

 � skėtis (5); galvutė (6); sudėtinis skėtis (7); graižas (8).

3 pav. Žiedynų tipai

Žiedai ir žiedynai skiriasi ir savo dydžiu. Labai dideli yra karališkosios viktorijos žiedai, 
nemaži svogūninių ir gumbasvogūninių gėlių (tulpių, kardelių, tigrenių). 

4 pav. Gigantiškoji viktorija ir margaspalvė tigrenė

Tačiau nemažai gėlių žydi smulkiais žiedais (kanadinės rykštenės, muilinės gubojos, 
plačialapiai kermėkai). 

5 pav. Totorinis kermėkas ir vasarinis kermėkas

VII MODULIS.
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Smulkūs žiedynai (graižai, skėčiai) susitelkę sudėtiniais žiedynais-sudėtine keke, skė-
tiška šluotele, sudėtine varpa. 

Gėlių žiedyno tipas nulemia skynimo laiką. Dauguma varpos ir kekės pavidalo žiedy-
nus turinčių augalų skinami, kai pražysta 1/3 žiedyno, skėčio pavidalo žiedynai – visai arba 
beveik visai pražydę, o graižai – sužydus 2–3 eilėms periferinių vamzdinių žiedų.

Greitai vystantys pavieniai gėlių žiedai skinami dar neišsiskleidę (aguonų pumpurai), 
o ilgiau išsilaikantys – visai pražydę.

Žiedo, žiedyno dekoratyvumui didelę reikšmę turi forma. Žiedai gali būti taisyklingos, 
netaisyklingos, originalios formos. Taisyklingus žiedus turi tulpės, aguonos, netaisyklingus 
– našlaitės, nemezijos, pentiniai, kurpelės, stefanočiai ir kt. Labai originalūs yra orchidėjų, 
rožių, strelicijų, ąsotenių žiedai.

Kai kurios gėlės maloniai kvepia. Jų kvapas priklauso nuo eterinių aliejų, kuriuos išski-
ria žiedai arba lapai. Dažniausiai kvepia žiedai (rožių, narcizų, pakalnučių, kvepiančiųjų 
tabakų, kvapiųjų pelėžirnių, leukonijų, gvazdikų ir kt., rečiau lapai (kvapiųjų pelargonijų, 
citrinmedžių, kilniųjų laurų, serenčių, levandų). Kai kurios gėlės (amorfofalai, driežažo-
lės, stapelijos) išskiria visai nemalonų kvapą, kuriuo jos privilioja vabzdžius apdulkinto-
jus. Pastebėta, kad gėlės stipriau kvepia ryte, naktį ir vakare, bet nelietingu oru. Karštomis 
vasaros dienomis diktonų eteriniai aliejai taip stipriai garuoja – galimas jų savaiminis 
užsidegimas.

6 pav. Diktonas

Reikia skirti bendrą augalo žydėjimo laiką nuo atskiro žiedo žydėjimo trukmės, juo 
labiau, kad yra gėlių, žydinčių pakartotinai arba nepertraukiamai (remontantinės gėlių 
grupės). Trumpai žydi aguonos, vilkdalgiai, viendienės, sukučiai, kai kurie kaktusai, ilgiau 
– vingiorykštinės kraujažolės, puošnieji ir amerikiniai auskarėliai, kermėkai. Ilgai – du ir 
daugiau mėnesių – žydi gailiardija, sodiniai jurginai, beveik visos netipiškos, ilgos vegetaci-
jos vienmetės gėlės (žioveiniai, žydrūniai, visžydės begonijos, serenčiai ir kt.).

VII MODULIS.
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6 pav. Diktonas

7 pav. Gailiardija

8 pav.  Taisyklingi žiedai (tulpės, aguonos) ir netaisyklingi žiedai (našlaitės, pentinis)

Iš peržydėjusio žiedo išsivysto vaisius, kuris išaugina sėklas ir jas išplatina.

9 pav.  Sėklos: saulėgrąžos ir medetkos

VII MODULIS.
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10 pav. Šaknų sistemos: 1 liemeninė, 2 kuokštinė, 3 mišrios

Stiebu vadiname augalo ašinį organą nuo šaknies kaklelio iki viršūnės, nesvarbu, 
koks jis bebūtų – žolinis ar sumedėjęs (J. Dagys, 1969). Stiebas per vandens ir rėtinius audi-
nius apjungia pagrindinius augalo maitinimosi  organus – šaknis ir lapus. Jis taip pat laiko 
augalo lapiją, formuoja jo išvaizdą (habitą). Stiebai gali būti žemaūgiai, šliaužiantys, kylan-
tys, aukštaūgiai. Gėlių stiebai dažniausiai būna žoliniai, kai kurie rudenį sumedėja.

11 pav. Stiebų formos

Augalų stiebų formos yra: cilindro (1); suplota (2); trikampė (3); keturkampė (4); raukš-
lėta (5); kampuota (6); sparnuota (7).

 Dauguma gėlių turi ir pakitusius stiebus. Stiebų pakitimai:
 � Šakniastiebiai – požeminiai stiebai, išaugantys iš augalo kero (vilkdalgiai, 

krūminiai astrūnai, kininės astilbės, dekoratyviosios daugiametės varpinės žolės). 
Įsišaknijusiais šakniastiebiais galima lengvai padauginti augalus;

 � Stiebagumbiai – pakitę ūgliai, sustorėję ir virtę maisto medžiagų saugykla 
(ciklamenas);

Augalas dirvoje įsitvirtina šaknimis. Jomis siurbia vandenį ir jame ištirpusias minera-
lines medžiagas, kurios patenka į stiebą ir lapus.

Yra trys augalų šaknų sistemos: liemeninės (1), kuokštinės (2) ir mišrios (3).

VII MODULIS.
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10 pav. Šaknų sistemos: 1 liemeninė, 2 kuokštinė, 3 mišrios

11 pav. Stiebų formos

 � Svogūnai – vegetatyvinio dauginimosi, maisto medžiagų kaupimo organai, 
sudaryti iš pakitusio stiebo – svogūno dugnelio ir pakitusių lapų – dengiamųjų bei 
maitinamųjų lukštų. Svogūnai gali būti vienmečiai ir daugiamečiai;

 � Gumbasvogūniai – stiebas (dugnelis) sultingas, o lapai (lukštas) – sausi (kardeliai, 
krokai);

 � Palaipos – antžeminis pakitęs stiebas, artimas šakniastiebiui. Būdingas 
skroteliniams augalams (vaisginos, perkūnropės).

12 pav. Pakitę stiebai (šakniastiebis, palaipos, gumbasvogūnis)

Lapai – augalo organai, kuriuose vyksta fotosintezė (t. y. iš anglies dioksido ir vandens, 
veikiant šviesai ir chlorofilui, susidaro organinės medžiagos), transpiracija (vandens garini-
mas) ir dujų apykaita (kvėpavimas).

Paprastai lapas sudarytas iš trijų dalių: lapalakščio, lapkočio ir lapo pamato (bazės).

Lapų dydžiai ir formos:

13 pav.  Lapų formos

1 – apskritimo; 2 – elipsės; 3 – kiaušinio; 4 – apversto kiaušinio; 5 – skydo; 6 – inksto; 7 – 
širdies; 8 – apverstos širdies; 9 – pleišto; 10 – ieties; 11 – strėlės; 12 – kastuvo; 13 – lanceto; 

VII MODULIS.
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14 – linijos; 15 – spyglio; 16 – žvyno; 17 – porinės plunksnos; 18 – neporinės plunksnos; 19 – 
dvigubos plunksnos; 20 – pertrauktos plunksnos; 21 – trilapės; 22 – pirštuota. (Vaidelys J., 
Klimavičius D., Markevičienė L., Misiūnas D. (2007)

Lapų prisegimo prie stiebo būdai: pražanginis, priešinis, skrotelinis, menturinis.
Vienmetės gėlės – tai tokios gėlės, kurių vegetacija trunka vienerius metus.

14 pav. Vienmetės gėlės: meksikinis žydrūnis, petunijos

Vienmečių gėlių asortimentas yra labai gausus. Vienmetės gėlės gali būti: pagrindinės 
vienmetės gėlės, mažai paplitusios vienmetės, vienmetės dekoratyviais lapais, vijoklinės 
vienmetės, sausažiedės, varpinės ir kt.

15 pav. Vienmetės gėlės: nasturtės, gvaizdūnės

Dvimečių gėlių auginimo ir vystymosi ciklas – dveji metai. Sužysta ir subrandina 
sėklas antraisiais metais.

VII MODULIS.
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14 pav. Vienmetės gėlės: meksikinis žydrūnis, petunijos

15 pav. Vienmetės gėlės: nasturtės, gvaizdūnės

16 pav. Dvimetės gėlės: rusmenės, našlaitės, žilės, šiurpiniai gvazdikai

Daugiametėmis vadinamos tokios gėlės, kurios auga lauke toje pačioje vietoje daugiau 
kaip dveji metai. 

17 pav. Daugiametės gėlės: kraujažolės, bijūnai, pentiniai, melsvės

VII MODULIS.
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Daugiametės lauke nežiemojančios gėlės – tai tokios gėlės, kurios dėl Lietuvos nepa-
lankių gamtinių sąlygų lauke nežiemoja. 

19 pav. Daugiametės, lauke nežiemojančios gėlės: juostuotosios pelargonijos, cimžiedos

Svogūninės ir gumbasvogūninės gėlės – tai daugiametės gėlės, kurių pakitęs stiebas 
yra virtęs svogūnu arba gumbasvogūniu. Svogūnines gėles gėlininkai skirsto į stambiasvo-
gūnines ir smulkiasvogūnines. 

18 pav. Daugiametės, lauke nežiemojančios gėlės: jurginas, hortenzija
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19 pav. Daugiametės, lauke nežiemojančios gėlės: juostuotosios pelargonijos, cimžiedos

20 pav. Svogūninės gėlės: hiacintai, tulpės,  narcizai ir gumbasvogūninė ksifiumai

Gėlių dauginimas

Gėlės dauginamos sėklomis ir vegetatyviniu būdu. Sėklos išsivysto žiedo mezginėje, 
piestelėms apsidulkinus kuokelių žiedadulkėmis. Sėklomis dauginama greitai ir daug 
augalų, tačiau kai kurie iš sėklų vystosi ilgai ir sužysta tik po 3–4  metų (svogūninės  gėlės, 
eleborai, adoniai ir kt). Vegetatyviniu būdu dauginamų augalų paveldimumo genai yra vege-
tatyvinėse ląstelėse, kurios išsidėsčiusios po visą augalą, todėl šis dauginimo būdas parem-
tas motininio augalo organų dalijimu. Daugeliu atvejų somatinės ląstelės perduoda motini-
nio augalo požymius, tačiau šiuo būdu negalima iš karto išauginti daug naujų augalų.

Dauginimas sėklomis

Sėklas subrandina beveik visos vienmetės, dvimetės ir daugelis daugiamečių gėlių 
rūšių. Iš hibridinių sėklų išauginti augalai tolesnėms kartoms motininio augalo savybių 
neperduoda, todėl rinkti tokių augalų sėklų tolesnei reprodukcijai neverta. 

  
Sėjimas. Sėjimo gylis priklauso nuo sėklų dydžio. Gėlių sėklos gali būti sėjamos pakri-

kai, eilutėmis, išdėstant pirštais arba beriant iš maišelio, sėjamos tiesiai į gruntą arba į 
dėžutes. Sunkiai dygstančias sėklas reikia stratifikuoti. Sėjimo laikas priklauso nuo biologi-
nės grupės, vegetacijos laikotarpio ilgio, žydėjimo   laiko ir metinio vystymosi ciklo.

18 pav. Daugiametės, lauke nežiemojančios gėlės: jurginas, hortenzija
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Daigų pikavimas

Jaunų augalų (daigų) persodinimas naudojant kuolelį vadinamas pikavimu. Tai ypač 
svarbus augalų priežiūros darbas norint išauginti kokybiškus gėlių daigus. Jiems suteikiama 
daugiau erdvės, šviesos, maisto medžiagų, sustiprinamos šaknys. Paprastai daigai pikuo-
jami išaugus pirmiems tikriesiems lapeliams. Žemė turi būti lengva, puri.

Vegetatyvinis dauginimas

Naujiems augalams išauginti naudojamos įvairios vegetatyvinės motinio augalo dalys: 
šaknys su augimo pumpurais, pakitusios šaknys (šakniagumbiai), stiebai ir jų pakitimai 
(šakniastiebiai, palaipos, stiebagumbiai, svogūnai, gumbasvogūniai), lapai.

Skiriamas natūralus dauginimas, kuris plinta kuriais nors savo organais (šakniastie-
biais, svogūnais, gumbapumpuriais palaipomis ir kt.) ir vegetatyvinis dauginimas, kai šį 
procesą reguliuoja žmogus (auginiais, skiepijimu, svogūnų žvynais ir kt.).

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

 � Kokius žinote šaknų tipus?

 � Kam augalui reikalingas stiebas?

 � Surašykite ir pažymėkite pagrindines augalo ir žiedo dalis.Išvardykite pagrindines 
gėlių bioekologines grupes. Pateikite pavyzdžius.

GĖLIŲ MENINĖ IŠRAIŠKA IR JŲ PANAUDOJIMAS

Harmoningas gėlynas –  kai yra suderinti gėlių aukščiai, faktūra, spalvos, yra išlaikyta 
kompozicinė pusiausvyra su aplinka ir jaučiamas kompozicijos ritmas. Gėlių faktūrą nule-
mia augalo paviršius bei lapų dydis ir forma. Gėlės pagal aukštį yra skirstomos į: kilimi-
nes žemaūges, kilimines aukštaūges, vidutinio ūgio, pusiau aukštaūges, aukštaūges, labai 
aukštas.
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21 pav. Gėlių įvairovė

Gėlių kerai šakojasi labai nevienodai. Kerelio paviršius priklauso nuo augalo lapų ir 
žiedų išsidėstymo formos.

22 pav. Augalų žiedų ir lapų išsidėstymo įvairovė (skroteliniai, kupstinai ir vienstiebiai augalai)
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Gėlių žiedų ir lapų spalva yra labai įvairi. Pagrindinės chromatinės (pirmos eilės) spal-
vos: raudona, geltona ir mėlyna. Išvestinės spalvos – tai tokios, kai pagrindines spalvas tar-
pusavyje sumaišome, pavyzdžiui, sumaišius mėlyną ir geltoną gauname žalią, geltoną su 
raudona – oranžinę, o raudoną su mėlyna – violetinę. Pagrindinių spalvų derinimo būdai 
yra trys: kontrastingų, giminingų ir niuansinių spalvų derinimas.  

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

 � Kas yra gėlių faktūra? Kur ji pritaikoma?

 � Kaip skirstomos gėlės pagal aukštį?

 � Kokios yra pagrindinės spalvos?

23 pav. Spalvų ratas

VII MODULIS.
GĖLYNŲ PRIEŽIŪRA

174 Aplinkos ir patalpų priežiūra. Modulinė profesinio ugdymo programa



23 pav. Spalvų ratas

SUVOKTI ŽOLINIŲ DEKORATYVIŲ 
AUGALŲ AUGIMO VEIKSNIUS BEI GĖLYNŲ 
KOMPONAVIMO TAISYKLES

02
Uždavinys

GĖLYNŲ KOMPONAVIMO TAISYKLĖS IR PLANO SUDARYMAS

Prieš gėlyno įrengimą arba atnaujinimą yra sudaromas sodinimo planas, kuris turi 
būti sudarytas laikantis komponavimo taisyklių: augalai parenkami pagal bioekologines 
grupes, t. y gėlių poreikį aplinkai. Gėlės derinamos pagal žiedų spalvą, kero išsidėstymą, 
žydėjimo laiką ir trukmę. Pagal žydėjimo laiką gėlės skirstomos į žydinčias pavasarį, vasarą 
ir rudenį.

Augalų spalvų deriniai sudaromi atsižvelgiant į lapų ir žiedų, rečiau – vaisių spalvas. 
Visas gėles įsivaizduojame žaliais lapais, tačiau atidžiau pažiūrėję į augančias savo aplinkoje 
pamatysime, kad panašaus atspalvio lapais yra mažai. Sudarant spalvų derinius patartina 
rinktis tas spalvas, kurių yra daugiausia – tai yra geltonas, mėlynas ir raudonas.

24 pav. Gėlių spalvos 
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Visos gėlyno, taip pat ir aplinkos detalės, turi sudaryti visumą. Gėlyno kompozicija turi 
atitikti aplinkos proporcijas: didelis gėlynas įrengiamas didelėje erdvėje, mažas – mažoje. 
Taisyklingų formų gėlynai gerai atrodys prie pastatų, reprezentacinėse vietose, o poilsio 
zonoje – laisvo planavimo gėlynai. Prie vingiuotų takų bei takelių, prie vandens telkinių 
pakrantėse išdėstomos gėlių grupės. Vienas, taisyklingai ir tinkamoje vietoje suformuotas 
gėlynas atrodo harmoningiau nei daug mažų gėlynėlių. Pagal formas gėlynai skirstomi į 
geometrinius ir laisvo planavimo.

25 pav. Gėlynai

Kuriant gėlyną parenkama vieta, augalų dydis ir proporcijos, nustatomas gėlyno san-
tykis su aplinka, numatomas gėlyno centras ir suformuojamas jo derinys, sukuriamas 
kompozicinis gėlyno ritmas – pagrindinių gėlių grandys, kurios gėlyne turi pasikartoti 2–3 
kartus.

Pusiausvyra išreiškia kompozicijos pastovumą. Simetrinė pusiausvyra peizaže – kai 
abipus želdyno vienodais atstumais sodinami vienarūšiai augalai. Pusiausvyros nebus, jei 
simetriškai abipus tako, laiptų ar kitur sodinami nevienarūšiai, skirtingo kiekio augalai. 
Skirtingų formų, spalvų augalai, nors jie išdėstyti apie vertikalią ašį, niekada neatrodys 
lygiasvoriai, nes viena pusė bus lengvesnė, o kita – sunkesnė. Apie centrą išdėstyti augalai 
kvadratais, spinduliais, lankais. Tokiais atvejais centras paprastai yra svarbiausias kompo-
zicijos taškas. Simetrinė pusiausvyra būdinga renesanso, baroko želdynams bei iškilmin-
giems parteriams, alėjoms. 

Asimetrinę pusiausvyrą sudaryti gerokai sudėtingiau: parenkami įvairių rūšių, formų, 
faktūrų ir spalvų augalai, kurių imama nevienodas skaičius. Ažūrinių, smulkios faktūros ir 
šviesių spalvų augalai atrodo lengvesni. Juos atsverti galima naudojant stambios faktūros, 
ryškių spalvų augalus, kurių reikės ženkliai mažiau.

Akcentai želdyne gali būti dvejopi. Vieni iš jų sudaro vientisumą, o kiti išskiria tai, kas 
želdynuose yra svariausia. Pirmai grupei būdingi kontrastingų lapų, žiedų, spalvų, skirtingų 
formų ir faktūrų augalai.
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25 pav. Gėlynai

26 pav. Gėlynų akcentai

Gėlynai gali būti laisvos formos ir geometriniai. Daugiaeilis gėlynas (miksborderis) 
turi būti spalvingas, čia gėlės turėtų žydėti visą vegetacijos laikotarpį.

Gėlių grupelės – tai šaligatvių plytelių, vejos fone pasodintos vienos rūšies, bet skir-
tingų veislių gėlių dėmės. Masyvas – tai stambus augalų kompozicijos elementas.

27 pav. Gėlių grupelės ir gėlių masyvas

Siaura gėlių juosta (bordiūras) skirta aprėminti parterio, vejos gėlyno pakraštį. Juostos 
plotis – apie 0,30 – 0,50 cm.

28 pav. Apželdinti bordiūrai
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Lysvaitė (rabatė) – pailgos formos, 0,5–1,2 m. pločio. Viduryje sodinamos aukščiausios 
gėlės, o kiti augalai žemėjančiai į kraštus. Svarbu atsižvelgti į tai, kur yra lysvaitė – pri-
glausta prie pastato, krūmų ar erdvės viduryje  – apžiūrima iš abiejų pusių.

Klomba – tai paaukštintas taisyklingos geometrinės formos gėlynas.

29 pav. Klomba ir laisvos formos gėlynas

Alpinariumus tinkamiausia įruošti šlaituose. Gruntas turi būti pralaidus, akmenys 
tinka tik natūralūs. Tarp akmenų sodinamos daugiametės gėlės.

30 pav. Alpinariumai

Labai dažnai kaip mažosios architektūros elementai aplinkai puošti naudojamos gėli-
nės. Jos naudojamos terasose, vidaus kiemeliuose, balkonams apželdinti. Gėlinės gali būti  
pagamintos iš akmens, medienos, keramikos, kalaus ketaus, namų ūkio rakandų ir kt.
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29 pav. Klomba ir laisvos formos gėlynas

30 pav. Alpinariumai

31 pav. Gėlinių tipai

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

 � Kokius žinote gėlynų tipus? Apibūdinkite juos.

 � Kokius žinote pagrindinius reikalavimus komponuojant gėlyną?

 � Pagal gėlyno komponavimo taisykles sudarykite gėlyno planą. 

 � Kokius augalus naudosite parteriniuose gėlynuose? Pagrįskite.  
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IŠMOKYTI  KOMPONUOTI, SAUGIAI SODINTI 
IR PRIŽIŪRĖTI GĖLYNUS

03
Uždavinys

GĖLIŲ SODINIMO IR PRIEŽIŪROS TECHNOLOGIJA

Prižiūrint gėlyną dažnai tenka jį atnaujinti, o kartais ir kurti naują. Sudarant gėlyne 
gėlių derinius, svarbiausia yra atsižvelgti į bioekologines augalų savybes, dirvožemio tipą, 
drėgmės poreikį, augalų reiklumą šviesai.

Vienmetėms gėlėms dirva įdirbama 15–20 cm, o daugiametėms – 20–40 cm gyliu. Jeigu 
gėlyno natūrali dirva yra nestruktūringa, nehumusinga, tada ją reiktų papildyti perpuvusiu 
mėšlu arba perpuvusiu kompostu ir neutraliomis durpėmis bei mineralinėmis trąšomis, 
kuriose yra azoto, fosforo, kalio. Sodinimo gylis, tarpai tarp gėlių priklauso nuo gėlių rūšies, 
augalo aukščio, ilgaamžiškumo. Vienmetės gėlės dažniausiai sodinamos birželio mėnesio 
pradžioje, o daugiametės, žydinčios rudenį, sodinamos anksti pavasarį. Daugiametės, kurios 
žydi pavasarį ir vasarą, sodinamos rudenį. Sodinant gėlės išdėstomos šachmatine tvarka, 
pradedant nuo vienos gėlyno kraštinės ir einant link kitos. Vienmetės gėlės sodinamos tan-
kiau, o daugiametės – rečiau. Retai sodinamos ir tos daugiametės gėlės, kurios vienoje vietoje 
auga daugiau kaip 10 metų. Pasodintas gėles būtina palaistyti ir pradėti tręšti po 10 dienų.

Įvairių gėlynų priežiūra

Gėlės gėlyne turi būti nuolatos prižiūrimos. Pasodintos į paruoštą dirvą, gėlės laisto-
mos, tręšiamos, genimos, skinami peržydėję žiedai ir atliekami kiti priežiūros darbai: mul-
čiavimas, ravėjimas, žemės purenimas ir kt.

Vienmetėms gėlėms svarbiausia parinkti tinkamą vietą sodinimui pagal bioekologi-
nius kriterijus. Visas gėles būtina tręšti, laistyti, purenti dirvą.

Daugiamečių gėlių dažniausiai auginama gėlynuose. Jų priežiūra yra kaip ir viename-
čių gėlių, tik jų nereikia kasmet sodinti. Priklausomai nuo gėlės ilgaamžiškumo, kai kurios 
gėlės persodinamos po septynerių metų ir daugiau (ilgaamžės).

Gėlių tręšimas ir apsaugos būdai nuo kenkėjų ir ligų atliekami pagal technologinius 
reikalavimus kiekvienai biologinei gėlių grupei. Naudojant įvairias chemines medžiagas 
(trąšas, pesticidus), reikia susipažinti ir laikytis technologinių reikalavimų ir saugaus darbo 
būdų.

Nedidelis rožynas sodyboje arba didelis rožynas parkuose, skveruose reikalauja išskir-
tinės priežiūros. Žiemos laikotarpiui rožių krūmus reikėtų saikingai pridengti, o pavasarį 
labai svarbu apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Rožės tręšiamos specialiai pritai-
kytomis trąšomis vegetacijos pradžioje ir vasarą, o rudenį tręšiamos ilgai tirpstančiomis 
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trąšomis, turinčiomis fosforo. Rožyne nuolat reikia naikinti piktžoles, kenkėjus, kovoti su 
ligomis. Taip pat rožių krūmus reikia laistyti ir genėti (nukarpyti peržydėjusius žiedus, 
išdžiūvusias šakas, iškirpti laukinius ūglius). Vijokliniais augalais yra apsodinamos pergo-
lės, treliažai, atraminės sienelės, pavėsinės. Vijoklinių augalų priežiūra nesiskiria nuo kitų 
augalų priežiūros.

32 pav. Rožynas

Gėlių priežiūra lauko induose

Gėliapuodis – indas su skylute ar skylutėmis dugne vandeniui nutekėti. Gėliapuodžių 
būna įvairių formų, dydžių, spalvų. Jie gaminami iš įvairių medžiagų.

Moliniai vazonai tinka visiems augalams sodinti. Moliniame inde augalas gerai auga, 
nes šaknys kvėpuoja. Moliniai vazonai su glazūra sulaiko drėgmės garavimą per sieneles. 
Paprasti moliniai vazonai iš dirvožemio pašalina kenksmingas medžiagas ir yra sunkūs.

Plastikiniai vazonai – lengvi, tvirti, spalvingi, įvairaus dizaino, be to, pigesni už moli-
nius indus. Nors šių vazonų sienelės nepraleidžia vandens, tačiau augalų šaknims oro 
užtenka iš viršaus ir iš apačios. Juose grunto temperatūra pastovesnė, drėgmė laikosi ilgiau.

Išoriniai indai – tai vandeniui nelaidūs indai be skylučių dugne. Į šiuos indus yra 
įdedami plastikiniai ar moliniai vazonai. Išorinis indas turi derėti prie supančios aplinkos. 
Į pasirinktą indą reikėtų įdėti akmenukų, pagaliukų, kad vidinis gėliapuodis truputį pakiltų 
nuo dugno ir iš jo galėtų išbėgti vanduo.
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33 pav. Išorinės gėlinės

Gėlinės – tai indai, kuriuose gali augti netgi kelios augalų rūšys. Gėlinės gali būti nau-
dojamos didelėms augalų kompozicijoms sodinti. Gėlinių formos: stačiakampės, apskritos, 
kvadratinės. Gaminamos iš tvirto plastiko, betono.

Loveliai – tai pailgi ir negilūs indai, dažniausiai pagaminti iš plastiko. Naudojama bal-
konams dekoruoti, gali būti pastatomi ant žemės.

34 pav. Įvairūs loveliai gėlėms sodinti
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33 pav. Išorinės gėlinės

Medinių gėlinių asortimentas nėra labai gausus. Mediniai indai gaminami iš pušies 
ar eglės medienos. Populiarios gėlinės yra ir iš storų medžio kelmų. Sodinant reiktų išskobti 
vidų bent 10–20 cm gylio.

Gelžbetoninės gėlinės. Šios talpos atlieka daug papildomų funkcijų: atskiria eismo 
srautus gatvėse, tinka gatvėms įrėminti, galima pastatyti ant šaligatvio. Tokios gėlinės gra-
žiai atrodo prie įėjimo į namus ar visuomeninius pastatus. 

Plastmasinės gėlinės – tai šiuolaikiški indai, tinkami augalams auginti. Pasižymi 
dekoratyviomis savybėmis ir yra pastatomos keturkampės, urnos pavidalo, su kojelėmis ir 
be jų.

Gėlinėse substratas daug greičiau išdžiūsta, todėl prižiūrint reikia į tai atkreipti dėmesį. 
Gėlių priežiūra lauko induose, gėlinėse yra panaši kaip ir gėlių priežiūra gėlyne. 

Sodinant augalus į indus, būtina laikytis šių reikalavimų:
 � Bioekologinių kriterijų;

 � Augalų originalumo (išvaizdos, kvapo), pakantumo augti blogesnėmis sąlygomis.

Gėlinėse gėlės sodinamos nuo gėlinės krašto nustatytais atstumais. Antrosios eilės 
gėlės sodinamos pirmosios eilės tarpuose. Taip pasodintos gėlės geriau augs, nes neužstos 
viena kitai šviesos.

Prieš sodinant gėles į vazonus, vazoną būtina gerai išplauti ar išdezinfekuoti. Pasodintus 
augalus reikia apsaugoti  nuo tiesioginių saulės spindulių.

Augalų paruošimas žiemai ir priežiūra

Gėles kaip ir visus želdinius, reikia paruošti žiemai. Vienmetės gėlės po šalnų yra išrau-
namos ir dirva perkasama, įdedant lėtai tirpstančių trąšų, komposto ar durpių. Daugiametės 
gėlės, jei jų žiedynai peržydėję ir yra dekoratyvūs, pavyzdžiui miskantai, puošnieji šilokai (vil-
kupės), gali būti paliekami, nes žiemos metu gražiai atrodys virš sniego. Daugiametės, lauke 
nežiemojančias gėlės iškasamos ir sandėliuojamos vėsesnėje patalpoje. Daugiametes, nebi-
jančias šalčio, gėles galime pridengti arba nepridengti priklausomai nuo gėlių atsparumo 
šalčiui, tačiau tokias gėles anksti pavasarį būtų gerai pridengti eglišakėmis ar agroplėvele, 
kad kaitri saulė neišdegintų pradedančių sprogti pumpurų. Ruošiant gėlyną žiemos sezonui, 
saikingai mulčiuojami visi žiemojantys augalai. Svogūnines gėles, pasodinus vėliau, kad jos 
galėtų geriau įsišaknyti, būtina pamulčiuoti. Rožes reikėtų dengti žiemai, kai oro tempera-
tūra minusinė. Dengiama durpėmis ir eglišakėmis. 
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Trąšos ir gėlių tręšimas

Augalų kokybė labai priklauso nuo priežiūros. Vienas svarbių priežiūros darbų – tręši-
mas. Mineralines vandenyje ištirpusias maisto medžiagas augalas pasisavina iš dirvos. Iš 
dirvos ir iš oro per lapus augalai ima anglies dioksidą. Drauge su vandeniu per šaknis į augalą 
patenka ir kitų reikalingų elementų. Iš dirvos paimtą vandenį, orą ir mineralines medžiagas 
augalas sunaudoja dalį pernešdamas į lapus. Tuomet fotosintezės metu sukaupta organinė 
medžiaga keliauja į šaknis. Mineralines medžiagas kartu su vandeniu į lapus perduodamos 
vandens indais, o organinės medžiagos į šaknis – rėtiniais  indais.

Įvairių cheminių elementų augalams reikia nevienodai. Pagal svarbą ir jų poreikį, che-
miniai elementai skirstomi į: makroelementus, mikroelementus ir ultramikroelementus.

Mineralinės trąšos

Makroelementai – azotas (N), fosforas (P), kalis (K), kalcis (Ca), magnis (Mg), gele-
žis (Fe), siera (S). Augalo sausoje medžiagoje randama daugiau kaip 0,2 proc. Šie makroe-
lementai yra gyvybiškai  svarbūs augalų vystymosi procese. Juos augalai gauna tręšiant. 
Dažniausia naudojamos kompleksinės trąšos, turinčios visus reikiamus elementus ir suba-
lansuotos atskiroms gėlėms arba jų grupėms. Jų naudojimo instrukcijos yra pridėtos prie 
trąšų pakuotės.

Mikroelementai – priskiriamas boras (B), manganas (Mn), varis (Ca), cinkas (Zn), 
kobaltas (Co). Jų augalams reikia nedaug (0,001 proc.). Mikroelementus augalai pasisavina 
iš dirvožemio ir daugumai augalų jų pakanka, o trūkumas išryškėja tik retais atvejais.

Ultramikroelementai – tie elementai, kurių augalams reikia visiškai mažai (mažiau 
kaip 0,000001 proc. sausosios medžiagos). Jiems priklauso rubidis, cezis, selenas, sidabras, 
kadmis, gyvsidabris ir kt. Mineralinės trąšos gali būti: skystos, kietos (granulės), milteliai; 
vienarūšės, kompleksinės ir sudėtinės.

Organinės trąšos

Patekusios į dirvą, organinės medžiagos skaidosi į paprastesnius junginius, kurie savo 
ruožtu toliau keičiasi ir virsta mineralinėmis druskomis – svarbiausiu kiekvieno augalo iš 
dirvos paimamu maistu. Bet kurioje organinėje medžiagoje yra visų jaunam augalui reika-
lingų maisto medžiagų.

Mėšlas – seniausia ir daugiausia visose šalyse naudojama organinė trąša. Gėlynus 
tręšti galima tik perpuvusiu mėšlu. Gėlynai tręšiami rudenį arba pavasarį, mėšlas negiliai 
užariamas arba apkaupiamas kastuvu.

Srutos – greitai veikianti skysta organinė trąša, ypač  tinka tręšti papildomai.
Paukščių išmatos – vertinga ir greitai veikianti trąša. Ji naudojama kaip kompostinis 

priedas ruošiant substratus šiltnamiams ir kambarinėms gėlėms.
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Kraujamilčiai (skerdyklų, pramonės atliekos) – ilgai veikianti azoto trąša. Naudojama 
šiltnamiams ir kambarinėms gėlėms tręšti. Dedama į žemių  mišinius. 

Tręšimas

Tręšimo sistema – daugiametis trąšų naudojimo planas, kur nurodytos trąšų normos, 
tręšimo ir įterpimo laikas, būdai, taikomi atskiroms kultūroms atsižvelgiant į gėlių biologiją 
ir trąšų savybes.

Geriausia naudoti mineralines ir organines trąšas. Gėlių priežiūrai naudojami keturi 
tręšimo būdai (sistemos):

1. Pagrindinis tręšimas atliekamas iš anksto – pavasarį ar rudenį įdirbant žemę. 
Naudojame ilgiau veikiančias trąšas ir sunkiau iš dirvos ar žemių mišinių išplau-
namas trąšas;

2. Priešsėjinis tręšimas atliekamas prieš sėją arba daigų sodinimą pavasarį. Dirva 
papildomai tręšiama lengvai tirpstančiomis ir lengvai pasisavinančiomis trąšo-
mis. Labai svarbu žinoti, kaip buvo paruošta dirva rudenį;

3. Tręšimas į duobutes (vagutes). Sodinant jurginus, rožes bei kitas daugiametes gėles, 
trąšos beriamos į duobutes. Trąšos yra sumaišomos su žemėmis, trąšų imama 
mažiau nei pagrindiniam tręšimui;

4. Papildomas tręšimas atliekamas augalų vegetacijos metu. Augalus galima patręšti 
per dirvą ir lapus.

Kiekviena kultūra turi savo maksimalaus maisto medžiagų panaudojimo periodą, kai 
maisto medžiagos yra pasisavinamos intensyviausiai. Jauniems augalams daugiau reikia 
azoto trąšų, kad skatintų augimą.

Gėlių apsauga

Gėlių apsauga – tai veiksmų seka, kai naudojamos biologinės, cheminės ir kitos prie-
monės norint apsaugoti augalus nuo ligų sukėlėjų, kenkėjų ir piktžolių. Augalų apsaugai yra 
naudojami šie metodai: agrotechninis, biologinis, cheminis, fizinis-mechaninis.

Agrotechninis apsaugos metodas – tai vienas seniausių ir geriausių augalų apsaugos 
būdų. Juo siekiama padidinti augalų atsparumą ligoms – imunitetą, sudaryti nepalankias 
sąlygas žalingiems organizmams vystytis arba net tiesiogiai juos sunaikinti.

Mechaninis metodas – tai nesveikų augalų šalinimas, augalų kenkėjų surinkimas ir 
sunaikinimas.

Biologinis metodas– už cheminį pranašesnis apsaugos būdas, nes nekenkia žmonėms, 
naudingiems gyvūnams, taip pat neužteršia aplinkos. Biologiniu metodu prieš kenkėjus ir 
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ligas kovojama pasitelkiant natūralius jų priešus – parazitus, entomofagus (grobuonis), 
vabzdžių ligų sukėlėjus, pesticidinių savybių turinčius augalus ir t. t.

Cheminis metodas – tai augalų kenkėjų, ligų ir piktžolių kontroliavimas naudojant 
chemines medžiagas – pesticidus.

Insekticidais naikinami augalų kenkėjai ir žmogaus bei gyvūnų parazitai.
Fungicidai naudojami augalų ligas sukeliantiems grybams naikinti. Dažnai prie fun-

gicidų priskiriamos ir cheminės medžiagos, naikinančios bakterijas ir virusus. 
Herbicidai skirti kovai su piktžolėmis.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

 � Sudarykite tręšimo ir augalų apsaugos darbų grafiką.

 � Kokias naudosite trąšas gėlių tręšimui?

 � Kokius būdus ir priemones naudosite augalų apsaugai nuo ligų ir kenkėjų?

 � Interneto erdvėje surinkite dviejų  gamintojų duomenis  apie mineralinių  trąšų 
gamybą.

 � Kada reikia tręšti gėles?

 � Išvardykite pagrindinius gėlynų priežiūros reikalavimus.

 � Išvardykite pagrindinius gėlių, augančių induose, priežiūros reikalavimus.

 � Kokie pagrindiniai atliekami darbai, augalus ruošiant žiemai?

 � Aprašykite iš pateikto gėlyno projekto visų  žolinių augalų biologines savybes ir 
priežiūros ypatumus.

 � Sudarykite gėlyno kalendorinį priežiūros darbų planą.

VII MODULIS.
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GĖLYNŲ PRIEŽIŪROS ĮRANKIAI 

Gėlyno įrengimui, priežiūrai dažniausiai naudojami rankiniai įrankiai: žemės puren-
tuvas, kastuvas, kastuvėlis, įvairūs grėbliukai, kauptukai ir kt. Naudojantis įrankiais, svar-
biausia, kad įrankiai pasižymėtų ilgaamžiškumu ir ergonominėmis savybėmis, nes su 
tokiais įrankiais lengva ir patogu dirbti.
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Kauptukas (5) naudojamas žemei purenti, aeruoti, ravėti. Su gėlyno grėbliuku (1, 4) 
patogu  grėbstyti ir purenti žemes apie augalus. Gėlių šakutė (2) yra skirta sodinti ir perso-
dinti gėles ir kitus nedidelius augalus. Rankinis ravėtuvas (3) puikiai tinka gėlynų lysvėms 
ir gėlių žemei dėžėse purenti, piktžolėms ravėti. Rankinis kastuvėlis (6) skirtas sodinti ir 
persodinti gėles ir nedidelius augalus. Prižiūrint gėles taip pat yra reikalingas kastuvas, lais-
tytuvas, kibiras, purkštuvas, sekatorius, peiliukas, šluota. Įrengiant didelius gėlyno plotus 
yra naudojami įvairūs mechanizmai, purentuvai ir kt. padargai.

Kad gėlyno priežiūros įrankiai ilgiau tarnautų, juos reikia tinkamai prižiūrėti, po darbo 
švariai nuvalyti, laikyti įrankiams skirtoje vietoje.

35 pav. Rankiniai gėlyno  įrankiai: daržininko kastuvėlis, daržininko kauptukas, vėduoklinis grėbliukas

1 2 3

4 5 6
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SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

 � Kokius įrankius naudosite prižiūrint gėlyną?

 � Išvardykite, kokie yra reikalavimai įrankiams dirbant ir prižiūrint gėles.
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ĮTVIRTINTI ĮGYTAS PROFESINES ŽINIAS IR 
GEBĖJIMUS KŪRYBINIAME INTEGRUOTAME 
PROJEKTE „DĖKOJU UŽ VISKĄ“
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KŪRYBINIS INTEGRUOTAS PROJEKTAS „DĖKOJU UŽ VISKĄ“ 

Modulio „Gėlynų priežiūra“ žinių ir gebėjimų įtvirtinimas, vykdomas per savanorystę, 
realizuojamas kūrybiniu projektu „Dėkoju už viską“. Įtvirtinimo metu pristatoma kaip sava-
norystė gali pakeisti kitų žmonių gyvenimus, integruojamas profesinių vertybių ugdymas ir 
įgyvendinamas projektas, kuriame mokiniai demonstruoja gebėjimą susieti kompetenciją 
„prižiūrėti gėlynus“ su asmeninėmis ir profesinėmis vertybėmis, atlieka patirties refleksiją 
ir įsivertina.

ĮTVIRTINIMO TIKSLAS – įtvirtinti įgytas profesines žinias ir gebėjimus, realizuojant kūrybiniu 
projektu „Dėkoju už viską“.  

ĮTVIRTINIMO UŽDAVINIAI:
1.  Apibendrinti įtvirtinamas žinias ir gebėjimus.
2.  Supažindinti su kūrybinio projekto „Dėkoju už viską“ metodologija.
3.  Pristatyti kaip savanorystė gali pakeisti kitų žmonių gyvenimus.
4.  Aptarti dėkingumą, kaip siektiną vertybę. 
5.  Atlikti ir įvertinti/įsivertinti kompetencijos įtvirtinimą. 

ĮTVIRTINIMO REZULTATAS – įtvirtintos įgytos žinios ir gebėjimai. 

VII MODULIS.
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ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮTVIRTINIMAS PER VEIKLĄ

Įtvirtinimo praktinė užduotis: Mokiniai gauna užduotį nuvykti į Kauno apskrities 
moterų krizių centrą, pabendrauti su ten gyvenančiomis moterimis bei vaikais bei surengti 
gėlynų priežiūros pamokėles visiems norintiems. Darbo eiga yra fotografuojama, filmuo-
jama, o vėliau peržiūrima, aptariama ir kritiškai įvertinama. Įgytą patirtį, nuotraukas, 
filmuotą medžiagą mokiniai (individualiai ar grupėje) turi susisteminti, apipavidalinti ir 
paruošti pristatymą savo pasirinktos potemės kontekste (pvz., „Gerumo akcija – prižiūrime 
gėlynus nemokamai“, „Gėlynų priežiūros pamokėlės sunkiai besiverčiantiems“, „Gėlynų 
priežiūros pamokėlės vaikams“), pasirinktu būdu. Projekto pristatymo metu mokiniai turi 
argumentuoti potemės pasirinkimą, įvardyti kūrybinio projekto tikslą ir siekiamą rezultatą,  
išdėstyti projekto rengimo procesą, pristatyti kiekvieno grupės nario indėlį (jei buvo dirbama 
grupėje), įvardyti, kokias įgytas žinias ir gebėjimus pavyko panaudoti projekte, pasakyti, ką 
naujo patyrė projekto metu. Siekiant padėti mokiniams ugdyti vertybines nuostatas, po pro-
jekto pristatymo, pateikiami refleksiniai savikontrolės klausimai, leidžiantys permąstyti 
įvykdytą projektą vertybiniu požiūriu. 
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VII MODULIS.
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Įtvirtinimo vertinimo kriterijai:

1. Kūrybingas žinių taikymas praktikoje.

2. Įsijungimas į socialinę savanorišką veiklą. 

3. Profesinių/asmeninių vertybių perteikimas.

4. Bendradarbiavimas su partneriais, kolegomis.

5. Pristatymo aprašo išsamumas.

Plačiau CD. Priedas Nr. 7, Modulis „Gėlynų priežiūra“.
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GYVŪNŲ PRIŽIŪRĖTOJO MOKYMO PROGRAMA
BENDRIEJI ŽIRGININKYSTĖS VERSLO IR GYVŪNŲ  
PRIŽIŪRĖTOJŲ PROFESIJOS MODULIAI

I MODULIS. ĮVADAS Į PROFESIJĄ

VIII MODULIS.
VEJŲ PRIEŽIŪRA

MODULIO TIKSLAS – išmokyti atsakingai ir savarankiškai prižiūrėti vejas. 

MODULIO UŽDAVINIAI:
1. Supažindinti  su vejų žolių asortimentu, morfologinėmis jų savybėmis;
2. Išmokyti saugiai dirbti su vejų priežiūros įranga, įrankiais ir priedais;
3. Išmokyti įrengti, prižiūrėti vejas;
4. Įgyvendinti bendruomeninį projektą „Gerbkime Mokytoją“, atskleidžiant tikėjimo ir 

kūrybingumo vertybių suvidujinimo svarbą asmens darniam ir prasmingam gyvenimui bei 
darbui.

REZULTATAS – mokinys gebės atsakingai ir savarankiškai prižiūrėti vejas.

Žaliuojanti veja prie namo, parke ar aplink sodybą suteikia ne tik estetinį vaizdą, bet 
ir atlieka higieninę, sanitarinę funkciją. Kalbant apie aplinkos sudedamąsias dalis, pasta-
ruoju metu veja yra viena pagrindinių, todėl ji turi pasižymėti ilgaamžiškumu, patvarumu, 
dekoratyvumu. Visa  tai priklauso, kaip veja yra įrengiama ir, svarbiausia, kaip ji prižiūrima. 

Besimokydamas „Vejų priežiūros“ modulio, mokinys sužinos apie vejų rūšis, kokios 
žolės geriausiai joms tinka, susipažins su vejų įrengimo ir priežiūros technologiniais reika-
lavimais bei reikalinga įranga, įrankiais ir priemonėmis, taip pat išmoks įrengti ir prižiūrėti 
vejas.

SMULKIOJO VERSLO 
ORGANIZAVIMO SKYRIUS

VIII MODULIS 

VEJŲ PRIEŽŪRA

SKIRTA VALANDŲ: 108

MOKYMO(SI) TURINYS: 

 � Vejų žolių rūšys ir savybės;

 � Vejų priežiūros įrankiai ir 
mechanizmai;

 � Vejų įrengimo ir priežiūros technologija;

 � Bendruomeninis projektas „Gerbkime 
Mokytoją.

MOKYMO(SI) BŪDAI IR METODAI:

 � Paskaita;

 � Diskusija;

 � Darbas grupėse;

 � Savarankiškas darbas;

 � Vaizdo / garso medžiagos žiūrėjimas ir klausymas;

 � Pristatymas.

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS:

 � Integruota užduotis: teorinė dalis (žinių patikrinimo 
testas) ir praktinė užduotis;

 � Užpildyti  individualią ugdymosi trajektoriją 
(profesiniu, bendrakultūriniu ir vertybiniu aspektais).
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MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

 � Vejų žolių sėklų pavyzdžiai;

 � Vejų priežiūros įrankių ir įrengimų 
katalogai;

 � Aplinkos ir patalpų priežiūros mokymo 
programa.

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

 � Teorinių žinių vertinimas (testas);

 � Praktinės užduotys;

 � Savikontrolės klausimai (profesiniu, bendrakultūriniu 
ir vertybiniu aspektais).

VIII MODULIS.
VEJŲ PRIEŽIŪRA
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SUPAŽINDINTI SU VEJŲ ŽOLIŲ ASORTIMENTU, 
MORFOLOGINĖMIS SAVYBĖMIS

01
Uždavinys

TEORINĖ MOKYMO(SI) MEDŽIAGA

VEJŲ ŽOLIŲ RŪŠYS IR SAVYBĖS

Žolių tinkamumą vejoms visų pirma lemia žolyno paskirtis. Vejoms įrengti naudoja-
mos varpinės daugiametės žolės: žemosios retakerės, šakniastiebinės retakerės, tankiake-
rės ar palaipinės. Lietuvoje svarbiausių vejų žolių – pievinių miglių, raudonųjų eraičinų ir 
paprastųjų smilgų – selekcija buvo pradėta 1982 m., o motiejukų – nuo 1972 m.  

Vejos dekoratyvumą lemia žolyno tankumas, žolių lapų smulkumas, spalva bei jos vie-
nodumas ir žolyno aukštis. Dekoratyviosios vejos rengiamos prie namų ir visuomeninių 
pastatų paradinėje pusėje, reprezentacinėse miestų aikštelėse ir skveruose. Prie dekoratyvių 
vejų priskiriamos ir mauritaniškosios arba žydinčios vejos. Jų dekoratyvumą lemia auganti 
varpinių ir ankštinių žolių bei margaspalvių gėlių bendrija. Šias vejas galima įrengti sodybos 
pakraštyje, nuošalesnėje gyvenamojo namo teritorijoje.

Specialiosios paskirties vejoms priskiriama pakelių, pageležinkelių, šlaitų, oro uostų, 
rekultivuojamų bei apsauginių plotų vejos. Tvarkingi keliai ir šalikėlėse žaliuojančios lygios 
ir dažnai šienaujamos vejos – svarbus krašto kultūros rodiklis. 

Sportinės vejos įrengiamos stadionuose, golfo, teniso ir kitų žaidimų aikštelėse bei 
hipodromuose. Svarbiausias čia rengiamų vejų kokybės rodiklis – žolių atsparumas mindy-
mui. Sportinei vejai svarbu dekoratyvumas, žolyno tankumas, spalva, o kai kurių žaidimų 
rūšims – žolių lapų smulkumas.

Vejų grupės: paprastosios ir sodo. Paprastosios vejos įrengiamos gyvenamojoje sodybos 
dalyje, vaikų žaidimų aikštelėse ar sodo, gėlyno, alpinariumo, vandens telkinio erdvėje. Sodo 
vejos – tai vaismedžių tarpueilių užsėjimas, tarplysvių užsėjimas žolynais.

Aplinkos veiksniai, kurie daro įtaką vejų kokybei:

 � Šviesa. Trumpai pjaunamas žolynas mažai sugeria saulės spindulių, todėl sulėtėja 
fotosintezė, žolės daugiau sunaudoja maisto medžiagų. Toks žolynas būna jautresnis 
ligoms, kitoms nepalankioms klimato sąlygoms ir dažnai būna neišvaizdus;

 � Temperatūra. Ji vejų žoles veikia nevienodai. Pavyzdžiui, daugiametėms svidrėms 
kritinė temperatūra yra –14 laipsnių, o paprastosioms šunažolėms – 25 laipsniai 
(temperatūra krūmijimosi mazge). 

VIII MODULIS.
VEJŲ PRIEŽIŪRA

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS
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VIII MODULIS.
VEJŲ PRIEŽIŪRA

 � Drėgmė. Ji būtina dygstant sėkloms, vykstant fotosintezei. Drėgmei įsiurbti yra 
svarbi žolių šaknų sistema. Per sausrą vejas būtina laistyti.

 � Dirvožemis. Kai vejos įrengtos gerai įdirbtame geros struktūros, derlingame 
dirvožemyje (bent 15 cm gylyje), tai augalas gerai įsišaknija, ir vejos būna gražios. 
Humuso vejų žemėje turi būti 2–3 proc. Dirvožemio šarmingumą ir rūgštingumą 
nusako humuso ir rūgščių kiekis. Vejoms rekomenduotinas dirvos rūgštingumas –  
pH 5,6–7,0. Rūgštesniame dirvožemyje gali augti tik aviniai ir raudonieji eraičinai.

1 pav. Vejos

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

 � Kokie yra vejų tipai?

 � Jūsų prižiūrimai teritorijai parinkite ir aprašykite vejų žolių morfologines savybes.
Užpildykite pateiktų vejų žolių morfologinių ir biologinių savybių lentelę.

 � Kokie pagrindiniai aplinkos veiksniai daro įtaką vejų kokybei?

 � Kokios žolių sėklos dažniausiai naudojamos vejoms?
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IŠMOKYTI SAUGIAI DIRBTI SU VEJŲ 
PRIEŽIŪROS ĮRANGA, ĮRANKIAIS IR PRIEDAIS

02
Uždavinys

VEJŲ PRIEŽIŪROS ĮRANKIAI IR MECHANIZMAI

Vejos priežiūra, o ypač pjovimas, yra pagrindinė gražios vejos paslaptis. Šis darbas daž-
niausiai yra atliekamas su vejapjove  ar žoliapjove.

Vejapjovės gali būti su benzininiu vidaus varikliu, varomos elektra ar mechaninės. 
Plačiausiai naudojamos benzininės, o nedideliems vejų plotams pjauti naudojamos ir elek-
trinės vejapjovės. Visos vejapjovės, kurių užgriebio plotis yra didesnis kaip 51 cm, yra savaei-
gės. Jos gali būti su nupjautos žolės  rinktuvu arba be jo.

2 pav. Vejų priežiūros įranga

Dažniausiai naudojamos dviejų tipų vejapjovės – rotacinės ir cilindrinės arba būgninės.
Rotacinės vejapjovės turi horizontalų pjovimo aparatą. Dideliu greičiu besisukan-

tys peiliai žolę nupjauna smūginiu principu. Šios vejapjovės yra paprastesnės ir reikalauja 
mažesnio įgudimo. Jos yra universalesnės, nesikemša, gerai sukapoja žolę ir geriau dirba 
blogesnėmis sąlygomis. 

Cilindrinės vejapjovės ant besisukančio cilindro turi fiksuotus peiliukus, kurie juda 
priešais stacionarų apatinį peilį. Aštri cilindrinė vejapjovė dirba geriau nei rotacinė. Ji judė-
dama ant dviejų ratų prisitaiko prie vejos paviršiaus, tačiau blogiau pjauna aukštesnę žolę. 
Jos labiau tinka tankioms ir žemai pjaunamoms vejoms.

Gaminamos ir vertikaliai pjaunančios vejapjovės. Jos naudojamos akmenuotoms vie-
toms ir senesnėms vejoms pjauti.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

VIII MODULIS.
VEJŲ PRIEŽIŪRA
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2 pav. Vejų priežiūros įranga

VIII MODULIS.
VEJŲ PRIEŽIŪRA

Vejos kraštų apdailai naudojamos rankinės, akumuliatorinės žirklės, svertinės žolės ir 
ūglių žirklės. Norint palengvinti vejos gražinimo darbus, naudojami elektriniai, akumulia-
toriniai ir benzininiai trimeriai.

3 pav. Svertinės vejų žirklės ir žoliapjovė – trimeris

Didesniems plotams pjauti naudojami sodo traktoriukai. Jie būna dviejų tipų: su pjo-
vimo peiliu tarpuašyje ir plaukiojančiu pjovimo įtaisu traktoriuko priekyje. Tokie traktoriu-
kai turi žolės rinktuvą.

Keičiant atitinkamus priedus, sodo traktoriukas gali atlikti ir daugybę kitų darbų: 
grėbti, šluoti, skarifikuoti veją, valyti sniegą, barstyti trąšas ar sėklas, tempti priekabėlę.

Paskutiniu metu vis labiau populiarėja vejapjovės-robotai. Tai – be žmogaus pagalbos 
pjaunantys veją įrenginiai, kuriuos varo akumuliatorių maitinami elektros varikliai. 

4 pav. Vejapjovė-robotas
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Vejų šukos arba skarifikatorius – tai į raižytuvą panašus įrenginys, tik vietoje verti-
kaliai sumontuotų peilių yra vielinės šukos arba spyruoklės standžios vielos galais. Šiomis 
šukomis anksti pavasarį iššukuojama žolė, kad susikaupusi sena žolė, įvairios šiukšlės 
netrukdytų augti naujai žolei.

5 pav. Vejos priežiūros mechanizmai: aeratoriai, vejos pjovimo traktoriukas

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

 � Kokie yra vejų priežiūros įrankiai ir mechanizmai?

 � Kokių saugaus darbo reikalavimų reikia laikytis dirbant su žoliapjove?

 � Internetinėje erdvėje surinkti dviejų gamintojų duomenis  apie vejų  priežiūros 
mechanizmus ir  atlikti techninių charakteristikų palyginimą.

VIII MODULIS.
VEJŲ PRIEŽIŪRA
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VIII MODULIS.
VEJŲ PRIEŽIŪRA

VEJŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS TECHNOLOGIJA

Vejų įrengimo darbų etapai:

1. Vejai skirto ploto paruošimas, dirvos savybių pagerinimas;

2. Tinkamų rūšių ir veislių žolių sėklų mišinio parinkimas ir sėja; 

3. Pasėtų žolių priežiūra iki vejos sužėlimo.

Visais vejų įrengimo etapais darbai turi būti atlikti gerai ir optimaliu laiku, nes padary-
tos klaidos trumpina vejos ilgaamžiškumą, blogina jos kokybės rodiklius ir apsunkina toles-
nius priežiūros darbus. Blogai įrengtos vejos, nors ir gerai prižiūrint, beveik neįmanoma 
pataisyti.

Vejos įrengimo technologija:

1. Vejos ploto ištyrimas, išvalymas, profiliavimas ir pirminis lyginimas;

2. Drenažo įrengimas (esant reikalui);

3. Vegetacinio dirvos sluoksnio paruošimas ir pagerinimas;

4. Dirvos paviršiaus išlyginimas ir suspaudimas;

5. Žolių sėja;

6. Sudygusių žolių priežiūra ir vejos formavimas.

Dažnai naudojama ruloninė veja, kurios įrengimą sudaro: dirvos paruošimas velėnai 
išauginti, sėja bei tolimesnis ruloninės vejos paruošimas įrengti konkrečioje vietoje.

Vejų priežiūra

Vejos pjovimas. Pagrindinis vejų priežiūros darbas yra pjovimas. Veją patartina pjauti 
važiuojant su vejapjove skirtingomis kryptimis. Nupjauta žolė gali būti pašalinta nuo vejos 
ploto arba tiesiog palikta paskleista – taip  ji atstos mulčą. Paskleista žolė taip pat pagerina 
vejos spalvą ir šiek tiek pristabdo samanų augimą. Tačiau žolę galima palikti supūti tik 
tuomet, kai veja dažnai pjaunama, ir kai nupjautų žolių lapai ir stagarėliai yra ne ilgesni 
kaip 4 cm. Norint, kad veja atrodytų švari, nupjautą žolę reikėtų pašalinti.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

IŠMOKYTI ĮRENGTI, PRIŽIŪRĖTI VEJAS03 
Uždavinys
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Vejos tręšimas. Mineralinėmis trąšomis vejos tręšiamos ne tik prieš sėją, bet ir augimo 
metu. Trąšų kiekis, tręšimo laikas ir dažnumas priklauso nuo vejų paskirties, dirvos fizinių 
savybių ir maisto medžiagų kiekio, žolių rūšinės sudėties, priežiūros intensyvumo, pjovimo 
aukščio, vegetacijos periodo ilgumo bei nupjautos žolės šalinimo būdo. Vejoms labiausiai 
reikia azoto (N), fosforo (P) ir kalio (K), mažiau – kalcio (Ca), magnio (Mg) ir sieros (S). Be 
to, reikia ir mikroelementų: boro (B), geležies (Fe), mangano (Mn), vario (Cu), cinko (Zn), 
molibdeno (Mo) ir chloro (Cl). Mineralinėmis trąšomis tręšiama tik  nupjovus veją.

Vejos laistymas. Veją būtina laistyti sausros metu ir, žinoma, pasėjus. Vejas galima 
laistyti antžeminiais purkštukais arba įrengiant drėkinimo sistemas.

Dirvos vėdinimas ir laidumo gerinimas bei dirvos paviršiaus suslėgimas priklauso 
nuo mechaninės dirvos sudėties bei organinių medžiagų gausumo joje. Sunkesnė, smul-
kios struktūros dirva, kurioje organinių medžiagų nėra daug, kur kas greičiau susislegia, o 
lengvesnė priesmėlio dirva, turinti daugiau organinių medžiagų, ilgiau išlieka poringa. Dėl 
sumažėjusio poringumo į dirvos gilesnius sluoksnius sunkiai prasiskverbia vanduo, o kartu 
su juo – ir papildomai išbertos trąšos. Todėl dirvą reikia vėdinti ją aeruojant. Dirva tiesiog 
vėdinama grėbiant ar akėjant velėną aerotoriais. Naudojamos ir specialios rankinės vėdi-
nimo šakės.

Gilusis vejos purenimas. Giliai išpurenti galima lengvą dirvą, stipriai suslėgtiems 
sluoksniams vėdinti naudojamos mašinos su vibruojančiais kaltiniais noragais, kurie išpu-
rena vejos dirvą iki 25 cm gylio. Purenti geriausia pavasarį, dirvai pradžiūvus.

Vertikalus pjovimas – efektyviausia senos žolės (veltinio) sluoksnio šalinimo prie-
monė. Veltinis susidaro, kai tarp vejos žalosios vegetatyvinės dalies ir dirvos susiformuoja 
ne visai supuvusių žolių stiebų, lapų, šaknų ir šakniastiebių sluoksnelis. Jis vejai suteikia 
rudą spalvą, vejos žolės sunkiai įsisavina trąšas ir vandenį. Tam tikslui naudojamos verti-
kaliai pjaunančios vejapjovės ar tiesiog atliekamas vejos  šukavimas.

Smėliavimas. Ši priemonė pagerina viršutinio dirvos sluoksnio poringumą ir laidumą 
bei sumažina veltinio susidarymo galimybę. Smėliavimo dažnumas priklauso nuo dirvos ir 
vejos apkrovimo intensyvumo.

Lyginimas ir volavimas. Veją lyginti reikėtų pavasarį ar vasaros pabaigoje, kai inten-
syviai auga žolės. Voluoti reikėtų pavasarį, kai po žiemos būna iškilnoti žolių kerai. Tai ypač 
aktualu durpinėse ar turinčiose daugiau organinių medžiagų dirvose. Svarbu voluoti, kai 
dirva ne per šlapia.

Samanų ir piktžolių naikinimas. Samanų atsiradimą vejoje skatina azoto trąšų stoka 
dirvoje, drėgmės perteklius, pavėsis, ilgai išsilaikanti žolyne rasa, dažnas pjovimas trum-
piau kaip 2 cm ir labai rūgšti dirva. Samanas veiksmingai naikina grynas geležies sulfatas, 
kitaip vadinamas žaliuoju akmenėliu. 

Piktžolės labai kenkia vejos dekoratyvumui. Jos plinta tuomet, kai veją įrengiant ir pri-
žiūrint padaroma rimtų klaidų. Piktžoles galima naikinti profilaktinėmis priemonėmis arba 
jas išravint. Piktžolės iš vejos naikinamos mechaniniu būdu, ravint rankomis pakertant 

VIII MODULIS.
VEJŲ PRIEŽIŪRA
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VIII MODULIS.
VEJŲ PRIEŽIŪRA

šaknis peiliu arba specialiu badikliu. Didesniuose vejų plotuose piktžolės naikinamos che-
miniu būdu – herbicidais. Veiksmingiausi herbicidai naikina jaunas ir sparčiai želiančias 
piktžoles. Naikinti piktžoles galima nuo pavasario iki rudens. Naudojant chemines priemo-
nes, būtina laikytis visų  bendrųjų saugaus darbo reikalavimų dirbant su chemikalais.

Apsauga nuo ligų ir kenkėjų. Ligos dažniau pasireiškia lietingą vasarą arba tuomet, 
kai žiemą ir pavasarį ilgai laikosi sniego danga. Jų pasireiškimui įtakos turi ir dirvožemio 
tipas, vejos amžius, dažnai pasitaikančios sausros ir pan. Vejoms dažnai pakenkia: vabz-
džiai, sliekai, kurmiai, paukščiai bei smulkūs naminiai gyvūnai. Taip pat vejos gali būti 
pažeistos mechaniškai – išmindomos, galimas išmirkimas, įšalimas, išdžiūvimas. Šiais 
atvejais vejas tenka atnaujinti.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

 � Koks yra vejos įrengimo technologinis eiliškumas?

 � Kokie pagrindiniai darbai atliekami prižiūrint veją?

 � Kodėl reikia vejos dirvą vėdinti ir purenti? Kaip tai atliekama?

 � Kada yra tręšiama veja? Kokias trąšas naudosite vejai tręšti?

 � Kodėl vejose atsiranda samanos? 

 � Kokiais būdais galima pagerinti vejos kokybę?

 � Kokiais būdais galima naikinti vejoje atsiradusiais samanas ir piktžoles?

 � Kokia yra vejos apsauga nuo ligų ir žaladarių? 

Plačiau CD. Priedas Nr. 8, Modulis „Vejų priežiūra“. 
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ĮGYVENDINTI BENDRUOMENINĮ PROJEKTĄ 
„GERBKIME MOKYTOJĄ“,  ATSKLEIDŽIANT 
TIKĖJIMO IR KŪRYBINGUMO VERTYBIŲ 
SUVIDUJINIMO SVARBĄ ASMENS DARNIAM IR 
PRASMINGAM GYVENIMUI BEI DARBUI

04
Uždavinys

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGYVENDINIMAS

BENDRUOMENINIS PROJEKTAS „GERBKIME MOK YTOJĄ“

TIKSLAS – įtvirtinti II pusmečio profesines žinias ir gebėjimus, atskleidžiant tikėjimo ir 
kūrybingumo vertybių suvidujinimo svarbą asmens darniam bei prasmingam gyvenimui ir 
darbui. 

UŽDAVINIAI:
1. Atlikti specialybinį segmentą, susiejant  profesinius įgūdžius su tikėjimo ir kūrybingumo 

vertybėmis. 
2. Atlikti kūrybines užduotis, išryškinant pagarbų požiūrį į aplinką ir šalia esantį. 
3. Aptarti pagarbos žmogaus gyvybei, šeimai bei aplinkai svarbą, akcentuojant tikėjimo ir 

kūrybingumo vertybes, jų esmingumą asmeninėje ir profesinėje veikloje. 

REZULTATAS – įtvirtintos II pusmečio profesinės žinios ir gebėjimai, atskleidžiant tikėjimo 
ir kūrybingumo vertybių suvidujinimo svarbą asmens darniam ir prasmingam gyvenimui bei 
darbui. 

TEMA: ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ 
ĮGYVENDINIMAS BENDRUOMENINIAME  
PROJEKTE „GERBKIME MOKYTOJĄ“

SKIRTA VALANDŲ: 108

MOKYMO(SI) TURINYS: 

 � Pirmųjų mokslo metų darbų, veiklų ir 
pasiekimų apibendrinimas; 

 � Tikėjimo ir kūrybingumo vertybių 
esmingumas asmeninėje ir profesinėje 
veikloje;

 � Kūrybinis specialybinio segmento atlikimas; 

 � Pagarba žmogaus gyvybei, šeimai bei aplinkai.

MOKYMO(SI) BŪDAI IR METODAI:

 � Paskaita;

 � Darbas grupėse;

 � Savarankiškas darbas;

 � Video medžiagos, filmų peržiūra ir įžvalgos;

 � Diskusija;

 � Klausimai-atsakymai;

 � Atvejų analizė.

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS:

Apibendrinus pirmųjų mokslo metų 
darbus, veiklas ir pasiekimus, užpildyti  
individualią ugdymosi trajektoriją (profesiniu, 
bendrakultūriniu ir vertybiniu aspektais).

MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

Modulio mokymo medžiaga (priedai).

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

Savikontrolės klausimai (profesiniu, 
bendrakultūriniu ir vertybiniu aspektais).

VIII MODULIS.
VEJŲ PRIEŽIŪRA
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GYVŪNŲ PRIŽIŪRĖTOJO MOKYMO PROGRAMA
BENDRIEJI ŽIRGININKYSTĖS VERSLO IR GYVŪNŲ  
PRIŽIŪRĖTOJŲ PROFESIJOS MODULIAI

I MODULIS. ĮVADAS Į PROFESIJĄ

IX MODULIS.
ĮVADAS Į DARBO RINKĄ

TIKSLAS – pagrindžiant asmeninių ir profesinių vertybinių nuostatų ugdymosi svarbą, atskleisti 
pasirinktos profesijos ypatumus šiandieninės darbo rinkos kontekste.Įgyvendinat kūrybinį 
bendruomeninį projektą „Mano gyvenimo Mokytojas“, ugdyti vertybes.  

UŽDAVINIAI:

1. Susipažinti su pasirinktos profesijos perspektyvomis darbo rinkoje;
2. Atskleisti profesinių ir asmeninių vertybių dermės reikšmę; 
3. Plėtoti gebėjimą įsivertinti asmeninius pasiekimus; 
4. Tobulinti asmeninius komunikacinius gebėjimus efektyviai pristatant darbdaviui savo 

asmeninius pasiekimus.

REZULTATAS – atskleisti pasirinktos profesijos ypatumai šiandieninės darbo rinkos kontekste, 
pagrįsta asmeninių irprofesinių vertybių ugdymo svarba.

SMULKIOJO VERSLO 
ORGANIZAVIMO SKYRIUS

IX MODULIS
ĮVADAS Į DARBO RINKĄ

SKIRTA VALANDŲ: 108

MOKYMO(SI) TURINYS:

 � Profesinės veiklos perspektyvos; 

 � Darbo paieškos būdai ir galimybės; 

 � Darbo vietos tvarka ir taisyklės; 

 � Pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas; 

 � Asmeninės ir profesinės vertybės bei jų 
svarba profesinėje veikloje;  

 � Savanorystės įgūdžių reikšmė 
profesinei veiklai (II kurso grįžtamasis 
ryšys); 

 � Pasirengimas Mokytojo dienai. 

MOKYMO(SI) BŪDAI IR METODAI:

 � Paskaita;

 � Diskusija;

 � Praktinis darbas; 

 � Savarankiškas darbas;

 � Darbas grupėse;

 � Vaizdo ir garso medžiagos žiūrėjimas ir klausymas;

 � Refleksija;

 � Pristatymas. 

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS:

 � Kompetencijų aplankas.

MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

 � Modulio mokymo(si) medžiaga;

 � Literatūra pateikta mokymo 
medžiagoje.

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

 � Savikontrolės klausimai; 

 � Teorinių žinių vertinimas (testas);

 � Praktinės užduotys; 

 � Bendruomeninio kūrybinio projekto pristatymas.
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X MODULIS.
PASLAUGOS PARDAVIMAS / TEIKIMAS

Pastaraisiais dešimtmečiais visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, didelę reikšmę 
įgyja paslaugų verslas. Įvairių verslo rūšių paslaugos yra tapusios dominuojančia veiklos 
rūšimi tiek kiekybine išraiška, tiek savo poveikiu kasdieniam žmonių gyvenimui. 

Išsivysčiusiose šalyse paslaugų sektoriuje dirba daugiau kaip 60 proc. darbuotojų, 
gaminančių 60–70 proc. BVP (bendrasis vidaus produktas). Lietuvoje įvairių paslaugų teiki-
mas taip pat sparčiai vystosi, yra daugiausia darbo jėgos užimanti, didžiausią indėlį į BVP 
įnešanti sritis. 

Šiandien aplinkos ir patalpų priežiūros paslaugos tapo aktualios ne tik visuomeni-
niame, bet ir privačiame sektoriuje. Todėl aplinkos ir patalpų priežiūros darbuotojui reika-
lingos žinios ne tik apie kokybiškos paslaugos teikimą, bet ir apie paslaugos pardavimą.

Asmuo, mokydamasis paslaugos teikimo / pardavimo modulio, susipažins su aplin-
kos ir patalpų priežiūros paslaugų pardavimo reikalavimais. Mokinys papildomai pagilins 
žinias aplinkos ir patalpų priežiūros įrangos, priemonių bei technologijų naujovių srityse. 
Besimokydamas šio modulio, asmuo išmoks pristatyti paslaugą klientui, gebės sutvarkyti 
visus reikalingus paslaugos užsakymo, atsiskaitymo dokumentus. Šio modulio metu besi-
mokantysis pagilins praktinius įgūdžius teikiant aplinkos ir patalpų priežiūros paslaugas. 

MODULIO TIKSLAS – paruošti darbuotoją, gebantį atsakingai ir savarankiškai teikti ir 
parduoti paslaugas klientui.

UŽDAVINIAI:

1. Supažindinti su aplinkos ir patalpų priežiūros naujovėmis;
2. Realizuojant kūrybinį integruotą projektą „Kuo galiu būti naudingas kitiems?“, įtvirtinti 

turimas profesines žinias ir gebėjimus;
3. Supažindinti su paslaugos teikimo / pardavimo reikalavimais;
4. Teikiant ir parduodant paslaugas, gilinti turimas profesines žinias ir gebėjimus;
5. Realizuojant kūrybinį integruotą projektą „Dovanodami turtėjame“, įtvirtinti turimas 

profesines žinias ir gebėjimus;
6. Įgyvendinat bendruomeninį projektą „Mylėkime Mokytoją“, įtvirtinti vertybines nuostatas.

REZULTATAS – mokinys gebės atsakingai ir savarankiškai teikti / parduoti aplinkos ir patalpų 
priežiūros paslaugas.
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SMULKIOJO VERSLO ORGANIZAVIMO 
SKYRIUS

X MODULIS
PASLAUGOS PARDAVIMS/TEIKIMAS

SKIRTA VALANDŲ: 502

MOKYMO(SI) TURINYS:

1. Aplinkos priežiūros naujovių 
pažinimas;

2. Patalpų priežiūros naujovių pažinimas;

3. Integruots kūrybinis projektas „ Kuo 
galiu būti naudingas kitiems?“; 

4. Paslaugos teikimo / pardavimo 
reikalavimų pažinimas;

5. Paslaugos pristatymas klientui – kaip 
sumaniai  teikti ir parduoti paslaugą;

6. Kūrybinis integruotas projektas 
„Dovanodami turtėjame“;

7. Bendruomeninio projekto „Mylėkime 
Mokytoją“ įgyvendinimas.

MOKYMO(SI) BŪDAI IR METODAI:

 � Paskaita;

 � Diskusija;

 � Darbas grupėse;

 � Savarankiškas darbas; 

 � Vaizdo / garso medžiagos žiūrėjimas ir klausymas;

 � Pristatymas.

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS:

 � Integruota užduotis: teorinė dalis (žinių 
patikrinimo testas) ir praktinė užduotis;

 � Integruoto kūrybinio projekto pristatymas.

MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

 � Augalų katalogai; 

 � Aplinkos priežiūros rankiniai įrankiai ir 
mechanizmai;

 � Sumedėjusių dekoratyvinių augalų 
priežiūros įrankiai ir mechanizmai;

 � Įrankių ir mechanizmų naudojimo 
eksploatacinės taisyklės ir saugaus darbo 
instrukcijos;

 � Valikliai, priežiūros priemonės;

 � Įrankiai kietiesiems paviršiams valyti, 
dulkių siurbliai, šveitimo mašina; 

 � Įranga minkštų baldų ir kiliminės dangos 
priežiūrai;

 � Aplinkos ir patalpų priežiūros mokymo 
programa.

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

 � Savikontrolės klausimai; 

 � Teorinių žinių vertinimas (testas);

 � Praktinės užduotys; 

 � Integruoto kūrybinio projekto įvertinimas 
vertybiniu požiūriu.

X MODULIS.
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ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

SUPAŽINDINTI SU APLINKOS IR PATALPŲ 
PRIEŽIŪROS NAUJOVĖMIS

01
Uždavinys

TEORINĖ MOKYMO(SI) MEDŽIAGA

APLINKOS PRIEŽIŪROS NAUJOVIŲ PAŽINIMAS

Nereikėtų galvoti, kad aplinkos priežiūros srityje neatsiranda naujovių ir nekuriamos 
naujos technologijos ar nekonstruojami nauji įrengimai. Prieš kelis dešimtmečius niekam 
nekilo mintis plauti grindinio trinkeles ar namo fasadą. O šiandien yra sukurta ir technolo-
gija, ir įrengimai, kuriais šiuos darbus galima atlikti. Tai – aukšto slėgio valymo įranga, kuri 
tinka lauko baldų, sodo ir sporto inventoriaus, automobilių, sodo takelių, terasos, langinių, 
laiptų atraminių sienelių, sodo skulptūrų, fasadų, garažo vartų, baseinų, pėsčiųjų takų ir 
kitų daugiau ar mažiau užterštų paviršių plovimui. Ji greitai ir švariai, taupant vandenį ir 
laiką, nuplauna nešvarumus. Ši įranga sukonstruota taip, kad taupytų vandenį.

Aukšto slėgio įrangą galima suskirstyti į keturias pagrindines grupes: 
1. Elektros energiją naudojanti įranga;

2. Įranga su vidaus degimo varikliais; 

3. Įranga be vandens pašildymo; 

4. Įranga su vandens pašildymu. 

Įranga gali būti mobili ir stacionari, buitinė ir profesionali, naudojanti tik vandentiekio 
sistemos vandens šaltinį ir naudojanti vandenį iš rezervuarų. 

1 pav. Aukšto slėgio įranga
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Šiuolaikiniai aukšto slėgio įrenginiai pasižymi kompaktišku dizainu, mažu svoriu, 
aukštu valymo efektyvumu. Vertikalios konstrukcijos aukšto slėgio plovimo įranga ypač 
patogi, stabili darbo metu, turi didelius perstūmimo ratukus. Įranga turi galingą siurblį, 
valiklio dozatorius su vožtuvu, vandens pašildymo įrenginį, kelių padėčių purškimo ant-
galius. Plovimo metu gali būti sudaromas nuo 30 iki 150 barų slėgis, kuris leidžia puikiai 
nuvalyti paviršius. 

Valomas paviršius sudrėkinamas aukšto slėgio vandens ir specialaus ploviklio miši-
nio srove, tirpdančia purvą. Aukšto slėgio purkštuką reikia laikyti apie 30 cm atstumu nuo 
paviršiaus. Sudrėkinus tam tikrą plotą, plaunamas paviršius peržiūrimas ir labiau užterštos 
vietos patrinamos šepečiu. Įsitikinus, kad nešvarumų neliko, valomą paviršių reikia nuska-
lauti švariu vandeniu aukštu slėgiu. Vandens srove paviršiai plaunami iš apačios į viršų. 

Aukšto slėgio įrenginiai naudojami ne tik paviršių plovimo darbams. Naudojant ati-
tinkamus priedus, galima plauti įsisenėjusių bei storu purvo sluoksniu padengtus pavir-
šius. Su vamzdynų plovimo žarna bei reaktyviniu antgaliu greitai galima išvalyti užsikim-
šusių vamzdynų latakus ar drenažo kanalus. Lengvai pažeidžiamiems, lygiems, didelio ploto 
paviršiams plauti naudojamas rotacinis plovimo šepetys. Jis nebraižo poliruotų paviršių, 
pasiekiamas didesnis paviršiaus valymo efektyvumas. Smėliapūtė skirta rūdims ar senų 
dažų sluoksniui nuo metalinio ar betoninio paviršiaus nugremžti. Smėlis pagriebiamas 
iš talpos injekciniu būdu, jis maišomas su aukšto slėgio vandens srove ir nukreipiamas į 
valomą paviršių. Grindų plovimo antgalis yra skirtas kiemo plytelėms bei terasoms plauti. 
Su aukšto slėgio įrenginiu ir žarna greitam vandens išsiurbimui galima išsiurbti vandenį 
iš didelių vandens talpų. Taip pat yra pritaikoma apsauga nuo purslų – ji skirta įvairiems 
paviršiams plauti maksimaliai apsisaugant nuo purslų susidarymo.

Prieš pradedant dirbti su aukšto slėgio įrenginiu, reikia perskaityti jo naudojimo 
instrukciją.

Privačių namų savininkams esti poreikis išskirtinai puošti savo gyvenamojo būsto 
aplinką. 

Aplinkos tvarkymo mados turi tendenciją grįžti. Taip galima sakyti ir apie augalų formų 
kūrimą, iškarpymą, formavimą. Tačiau keičiasi technologijos, ir jos tampa vis įdomesnės. 

Jei prižiūrimoje teritorijoje norima sodinti medelius, kurie bus formuojami, tai geriau 
tokius medelių sodinukus pirkti iš medelyno, nes čia sodinukų formavimas ir genėjimas 
jau yra pradėtas. Medelyne pradedama formuoti medžio laja, o krūmams suteikiama taisy-
klinga, graži forma. 

Bet labai dažnai nutinka, kad visai neformuotas medelis ar krūmas auga teritorijoje 
kelis metus ir atsiranda poreikis medžiui ar krūmui suteikti kažkokią formą: kūgio, pirami-
dės, rutulio, elipsės, cilindro, kubo ir kt.

Spygliuočius medžius ir krūmus formuoti reikėtų pradėti gegužės mėnesį, kai jie yra 
išleidę naujas ūglius, ir kai oras sušyla (kad kuo greičiau nukirptos vietos užsitrauktų sakais). 
Paprastai augalai formuojami pagal iš anksto paruoštus trafaretus.
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2 pav. Spygliuočių formavimas

Iš šių paprastų formų galima gauti sudėtingesnes, sudarytas iš keleto vienodų arba 
skirtingų figūrų, tarsi „sumautų ant iešmo“. Karpant geometrinių formų augalus, prireiks 
liniuočių, gulsčiukų ir sudėtingų šablonų bei karkasų. 

Viena įdomiausių ir sudėtingiausių formų, reikalaujančių ne vienerių stropaus darbo 
metų, yra spiralė. Pirmiausia atliekamas kasmetinių ūglių trumpinimas formuojant tankų 
siaurai kūgiškos lajos formos augalą. Trečiais arba ketvirtais metais, prieš genėjimą spirale, 
su storos virvės pagalba augalą reikia sužymėti: virvės galą pririšti prie stiebo pagrindo ir 
vienodu žingsniu apvynioti visą augalą iki viršūnės. Tada sekatoriaus pagalba nuo apačios 
pradedame formuoti spiralę – pašalinamos šakos, esančias tarp virvių. 

3 pav. Spygliuočių formavimas 

X MODULIS.
PASLAUGOS PARDAVIMAS / TEIKIMAS

206 Aplinkos ir patalpų priežiūra. Modulinė profesinio ugdymo programa



2 pav. Spygliuočių formavimas

3 pav. Spygliuočių formavimas 

Galutinai suformuoti augalą prireiks dar 5–8 metų, pakerpant ir šalinant naujus ūglius, 
atsiradusius iš miegančių pumpurų. Šį formavimą reiks atlikti ne rečiau kaip 2–3 kartus per 
metus. 

Pagrindines augalų formavimo taisyklės:

1. Formuoti augalą geriausia pradėti jauną;

2. Nereikia stengtis suformuoti augalą per greitai. Svarbu nenukirpti daugiau kaip 
ketvirtadalio lajos vienu metu, nes labai sulėtėja augalo augimas;

3. Stengtis kirpti augalą tris kartus per metus, nes praleistas kirpimas sumenkina 
visų ankstesnių jūsų pastangų ir darbų rezultatus.

Kitą grupę sudaro augalai, kurių forma yra identiška gamtoje sutinkamų suaugusių 
medžių formai, tačiau jie yra stipriai sumažintas žmogaus rankų tvarinys. Jie labai pana-
šūs į mums gerai žinomus „bonsai“ medelius, bet tikrais „bonsai“ jų vadinti negalime, nors 
komerciniuose kataloguose jie dažnai žymimi „lauko bonsų“ pavadinimu. Dažniausia nau-
dojamas šiam tikslui augalas yra pušis, kiek rečiau naudojami maumedžiai, kukmedžiai, 
kadagiai arba cūgos, bet galima naudoti ir lapuočius medžius.

4 pav. Vieno stiebo medžio formavimo schema suformuotas augalas

Šoninės šakos išretinamos nuo apačios link viršūnės spiralės principu – ant kiekvieno 
išlinkimo paliekant po šaką, nukreiptą į išorę. Augalui pasiekus norimą aukštį, pradedame 
formuoti šakas. 

Kitas vieno stiebo medžio tipo formavimo būdas yra identiškas pirmajam, tik augalo 
stiebą paliekame tiesų, neišlenktą. Visi kiti formavimo veiksniai ir principai išlieka tokie 
patys.
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5 pav. Vieno stiebo medžio formavimas

Tankią viršūnę ir šakų lają galime sukurti ir skiepijimo būdu, t. y. kad mums nereikėtų 
keletą metų tankinti lają, į šonines šakas ir viršūnę įskiepijamas kitas augalas, kurio natū-
rali forma pasižymi tankia, šakota ir, labai svarbu, – kompaktiška laja. Tuo tarpu stiebą ir 
šakas formuojame taip, kaip jau pasakojome anksčiau. 

Aplinkai puošti taip pat galima formuoti dviejų ir daugiau stiebų medžius.

6 pav. Suformuota dviejų kamienų pušis

Iš lapuočių medžių ir krūmų taip pat galima suformuoti įvairiausių geometrinių figūrų 
formas. Kadangi lapuočiai sparčiau auga ir yra atsparesni karpymui, jų formavimas – grei-
tesnis ir paprastesnis.
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5 pav. Vieno stiebo medžio formavimas

6 pav. Suformuota dviejų kamienų pušis

7 pav. Lapuočių medžių formavimas (kubas)

Labai įdomiai ir efektingai atrodo žardelinės formos suformuotos iš žydinčių augalų. 
Iškeltoms virš žemės paviršiaus formoms naudojamos skiepytos į aukštą stiebą gausiai 
žydinčios vaismedžių rūšys ir veislės.

8 pav. Skiepytų (stambinių) medžių formavimas

Tolimesnė augalo priežiūra – tai svyrančių šakų genėjimas pagal pasirinktą formą iki 
norimo tankumo. Kiekvienais metais būtina pakirpinėti šakas, kurios atsigula ant žemės.

Labai gražiai atrodo stiebiniai augalai su romantiškai nusvirusiomis šakomis. Tokią 
svyrančią vainiko formą turi daug medžių ir krūmų, pavyzdžiui, svyruoklinė blindė (Salix 
caprea). Šis medis auga greitai, todėl jo šakos trumpinamos kiekvienais metais – paliekamos 
tik 10 cm ilgio šakos. Smarkiai apgenint seniai genėtus medžius taip pat galima atjauninti. 
Kalbant apie skiepytus medžius ir krūmus, papildomai reikia nupjaustyti laukines atžalas, 
kurios išdygsta žemiau skiepo vietos.
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9 pav. Svyranti  blindė

Šiuo metu viena iš plačiau pradėtų naudoti naujovių yra žaliojo stogo įrengimas – 
apželdinimas. Toks apželdinimas teikia šilumą. Ši veiklos rūšis, pradėta kurti Vokietijoje 
XX a. 7-ajame dešimtmetyje, sparčiai pradėjo plisti ir kitose šalyse. Žaliasis stogas – tai apžel-
dintas pastato stogas, kuris suteikia statiniui savitą grožį ir naudą. Pastato stogas, visiškai 
ar iš dalies padengiamas dirvožemiu arba substratu ir, priklausomai nuo stogo savybių, 
substrato storumo ir kt., apsodinamas augalais. 

Žaliojo stogo apželdinimas vadinamas ekstensyviu, kai augalija yra minimali: apso-
dinama samanomis, viksvomis ir kitais žoliniais augalais. Jei stogas apželdintas žoliniais 
augalais, medžiais, krūmais, vejomis ir yra prilygstantis parkui, tai tokio stogo apželdini-
mas vadinamas intensyviu. Norint apželdinti stogus, juos reikia iš anksto paruošti, kad 
supiltą dirvožemio sluoksnį, užsodintą augaliją išlaikytų stogo konstrukcijos. Žaliųjų stogų 
privalumai:

 � Sukuriama papildoma erdvė pastato naudotojams;

 � Galima auginti daržoves, vaisius, gėles;

 � Urbanizuotuose regionuose mažina miesto šilumos efektą;

 � Mažina triukšmą;

 � Padidina žalios masės plotą vabzdžiams, bei paukščiams;

 � Sumažina lietaus vandens  nuotekas;

 � Augalija vykdo filtravimo funkcijas: sugeria anglies dvideginį, teršalus, 
sunkiuosius metalus iš kritulių vandens;

 � Prailgina stogo eksploatacijos laiką;

 � Mažina pastato patalpų temperatūros palaikymui energijos sąnaudas.

X MODULIS.
PASLAUGOS PARDAVIMAS / TEIKIMAS

210 Aplinkos ir patalpų priežiūra. Modulinė profesinio ugdymo programa



9 pav. Svyranti  blindė

Žalieji stogai sulaiko lietaus vandens net iki 75 proc., kuris vėliau grąžinamas į atmos-
ferą vykstant transpiracijai, o teršalai, buvę kritulių vandenyje, lieka dirvožemyje ir mažiau 
apkrauna kombinuoto drenažo sistemas.

Tačiau žalieji stogai turi ir trūkumų:

 � Reikalingos tvirtos ir brangios konstrukcijos, nes stogai turės išlaikyti žymiai 
didesnę masę;

 � Apželdinimui tinka ne visi augalai.

Kuo intensyvesnė apželdinimo forma, tuo reikalinga didesnė stogo priežiūra bei 
papildomi ergonominiai įrengimai. Stogams želdinti reikalingos medžiagos ir konstrukci-
jos: augalai (1), substratas (2), filtruojantis sluoksnis (3), drenažo sluoksnis (4), apsauginis 
sluoksnis (5), atskiriamasis sluoksnis (6). 

10 pav. Dažniausiai naudojama žaliųjų stogų konstrukcija 

Žaliojo stogo priežiūra priklauso nuo dirvožemio (substrato) sluoksnio, augalų įvairo-
vės. Intensyviai apželdintų žaliųjų stogų nuolatinė priežiūra – tai augalų tręšimas, ravėji-
mas, liejimas, genėjimas, augalų atnaujinimas. 

Lietuvoje pirmasis žaliasis stogas įrengtas apie 2000 m. Tokie stogai įdomūs, traukia 
žvilgsnius visais metų laikais; vienais galima tik iš tolo grožėtis, ant kitų stogų galima spor-
tuoti, ilsėtis, pramogauti.
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11 pav. „Žalieji“ stogai

Pati ryškiausia pastarųjų metų naujovė – vertikalieji sodai. Technologija pristatyta ir 
užpatentuota prieš dvidešimt metų. Didžiausias šio stiliaus privalumas – nereikia atskiro 
žemės ploto, kurių daugelyje miestų labai mažai arba jau nėra. 

Ši naujovė Lietuvoje naudojama uždarose patalpose, tačiau tikėtina, kad pasieks ir 
miesto erdves. Botanikai, architektai, apželdintojai vis daugiau dėmesio skiria miestų apžel-
dinimui ir ieško naujų šios srities sprendimų.

Vertikalieji sodai vis dažniau matomi viso pasaulio didmiesčiuose. Daugumos šių sodų 
projektuotojas ir kūrėjas yra Prancūzijos botanikas, apželdintojas Patrickas Blancas.

12 pav. Vertikalieji sodai

Vertikalieji sodai įrengiami naudojant konstrukcinius elementus, kurie kabinami ant 
metalinio rėmo, todėl jie dažniausia įrengiami prie išorinių pastatų sienų.

Konstrukcijos su augalais nėra sunkios ir gali būti įrengiamos beveik prie bet kokios 
sienos, kokio dydžio ji bebūtų.

Rėmas kabinamas ar tvirtinamas prie sienos taip, kad liktų oro tarpas. Šis oro tarpas 
neleidžia  drėkti sienai ir kartu veikia kaip šilumos ir garso izoliatorius. Prie rėmo tvirtinami 
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11 pav. „Žalieji“ stogai

12 pav. Vertikalieji sodai

1 cm storio polietileno lapai. Jie suteikia tvirtumo visai konstrukcijai ir neleidžia ištekėti 
vandeniui. Akytas poliamidinis veltinis tvirtinamas prie polietileno lakštų. Jis sugeria van-
denį, nepūva, jame gerai įsitvirtina augalo šaknys.Tarp polietileno ir veltinio sluoksnių įren-
giama laistymo sistema, kurios pagalba laistomi ir tręšiami augalai.

Augalai gali būti sėjami arba dauginami auginiais ant veltinio lapų. Augalai sodinami 
tankiai, kad keliems nunykus ar smarkiai nukentėjus nuo netinkamų aplinkos sąlygų, ligų 
ar kenkėjų, nesimatytų – taip siekiama vertikalaus sodo ilgaamžiškumo. Šis procesas atlie-
kamas horizontalioje padėtyje. Tik gerai įsišaknijus augalams ir pradėjus augti, konstrukci-
niai elementai tvirtinami prie sienos vertikaliai.

Vertikalieji sodai – tai biologinio dekoro sistema labai artima natūraliai aplinkai. 
Dirbtinė biocenozė ne tik atrodo, bet ir funkcionuoja kaip natūrali. Tokie sodai didina ir 
saugo aplinkos biologinę įvairovę, sudaro tinkamas sąlygas smulkiems gyviams vystytis, 
apsaugo pastato sienas nuo karščio ir šalčio. Svarbi ir taršos mažinimo funkcija.

Pagrindinė vertikaliojo sodų augalų priežiūra – tinkamas laistymas, tręšimas.
Vertikalieji sodai – nauja perspektyvi miestų želdinimo kryptis. Kaupiantis patirčiai, 

kasmet paprastėjant vertikaliųjų sodų įrengimui, galima tikėtis, kad artimoje ateityje ši 
įdomi želdinimo kryptis išpopuliarės ir Lietuvoje.

13 pav. Vertikalus želdinimas

Lietuvoje labai populiarios žaliosios sienos, kurios įrengiamos sanatorijose, SPA cen-
truose ar kitose įstaigose. Žaliųjų sienų įrengimas yra labai panašus kaip ir vertikaliųjų sodų. 
Tik įrengiant žaliąsias sienas pastato viduje naudojamas specialus apšvietimas, parenkamos 
izoliacinės medžiagos. Augalai žaliosioms sienoms dažniausiai parenkami žoliniai. Norint 
apželdinti interjero sieną, pirmiausia įrengiama laistymo sistema, kuri valdoma kompiute-
rio pagalba, tada sumontuojamos tam paruoštos „kišenės“ į kurias sodinami augalai.
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14 pav. Modulinė vertikalaus želdinimo sekcija

Įrengus „gyvų gėlių paveikslus“ vertikalioje erdvėje, jos puošia interjerą, neužima 
vietos, valo orą.

15 pav. „Žalieji paveikslai“

Natūralios gamtos grožis žmogų verčia susimąstyti ir pradėti galvoti, kaip tam grožiui 
nepakenkti. Todėl ekologiškas augalų auginimas, priežiūra, dirvožemio, vandens telkinių 
saugojimas nuo kenksmingų aplinkai cheminių medžiagų tampa vis aktualesnis kiekvie-
nam iš mūsų.

Su augalais  dirbantis žmogus, turintis tiesioginį sąlytį su gamta, ypač turi galvoti apie 
mus supančios aplinkos ekologiją. Aplinkos prižiūrėtojas, kuris tręšia medžius, gėles, veją, 
gali pasinaudoti atsiradusiomis naujovėmis trąšų gaminimo pramonėje. 

Azotas, fosforas ir kalis yra svarbiausi elementai, reikalingi augalo vystymuisi. Jie 
garantuoja derlių, jo kokybę bei atsparumą ligoms. Augdami augalai šių medžiagų iš žemės 
pasisavina daugiausia. Todėl  ir augalų priežiūrai stengiamasi naudoti ekologiškas trąšas.  

Populiarios organinės trąšos yra biohumusas. Jis gaunamas Kalifornijos sliekams 
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14 pav. Modulinė vertikalaus želdinimo sekcija

15 pav. „Žalieji paveikslai“

perdirbus kompostą, arklių ar galvijų mėšlą. Šios trąšos veiklios iki 5 metų ir pagerina vejų 
ir dekoratyvinio apželdinimo kokybę.

16 pav. Biohumuso trąšos įvairioje pakuotėje

Biojodis – skysta organinė trąša, pagaminta biohumuso vandeninio ekstrakto 
pagrindu, pagerinta biologiškai aktyviu jodu, mikroelementais. Juo apveliamos sėklos prieš 
sėją, o vegetacijos pradžioje purškiami augalai.

Biokal 1 – skysta natūralios kilmės trąša, kurios cheminę sudėtį sudaro 57 proc. vaista-
žolių ekstraktas, 38 proc. biohumuso ekstraktas bei 5 proc. sudaro eteriniai aliejai.

Ekoplantas – augalinės kilmės ekologiškai švarios, bechlorės kompleksinės mine-
ralinės trąšos. Pagrindinė veiklioji medžiaga – kalis (K2O) 28–41proc. Augalų lengvai įsisa-
vinamas kalis yra karbonatų (K2CO3) ir sulfatų (K2SO4) pavidalo. Dėl šių elementų gausos 
Ekoplantas, kaip universalios kompleksinės mineralinės trąšos, tinka visoms žemės ūkio 
kultūroms ir visų tipų dirvožemiui. Ekoplantas ypač veiksmingas rūgštiems dirvožemiams 
tręšti, nes neutralizuoja rūgštis.  

Ekoplantą leidžiama naudoti ekologiniame ūkyje, nes jame daug mažiau kenksmingų 
elementų: švino, kadmio, arseno, fluoro. 

Vivianito dažniausiai randama žemapelkėse po durpių sluoksniu balsvos masės 
pavidalu.

Iškastas vivianitas ir vivianitinės durpės, susilietusios su oru, mėlynuoja, virsdamos 
trivalentės geležies ortofosfatu. Džiūdamas vivianitas pasidaro pilkšvai melsvas, ilgiau 
pastovėjęs – gelsvai rusvas, lengvai subyra ir tinka tręšti laukus nesmulkintas.

Vivianitas – gera fosforo trąša velėniniuose jauriniuose, miškų pilkžemiuose ir išplau-
tuose juodžemiuose. Pakalkintuose dirvožemiuose vivianitas veikia stipriau.

Kaulamilčiai gaminami sumalus kaulus, pašalinus iš jų riebalus ir klijines medžia-
gas. Kaulamilčiuose yra fosforo, azoto. Rūgščiame dirvožemyje kaulamilčių fosforas yra len-
gviau augalams prieinamas negu fosforitmilčių.

Nanotechnologijos daro įtaką ir trąšų gaminimo pramonėje. Nanoplant – tai naujos 
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skystos koncentruotos organinės trąšos, kurių veiklioji medžiaga yra biologinis stimulia-
torius (energenas). Biologinio stimuliatoriaus gamybos metu naudojamos mikrobiologinės 
technologijos, pagrįstos ne cheminiu, bet išskirtinai fiziniu poveikiu. Nanotrąšas sudaro 
mikrohumatai su prisijungusiais mikroelementais, natūralios kilmės biologiškai aktyvios 
medžiagos ir naudinga mikroflora. Tokia trąšos sudėtis sukelia bendro veikimo (sinergizmo) 
efektą, nes šių trąšų sudedamųjų dalių komplekso poveikis augalui viršija jų veikimą ats-
kirai. Nanotrąšų poveikis grindžiamas biologiniu natūralių komponentų poveikiu augalo 
ląstelei. Panaudojus nanotrąšas, augalo organizme ląstelės išeikvoja mažiau energijos, rei-
kalingos naudingoms medžiagoms sukaupti. Šios trąšos gali būti naudojamos augalams 
tręšti tiek juos auginant intensyviai, tiek ir ekologiškai. 

17 pav. Nano ir Condit trąšos

CONDIT Basic trąšos sugrąžina natūralų dirvožemio derlingumą. CONDIT Basic paga-
mintas naudojant pieno išrūgas,organines medžiagas, organinę anglį ir ceolitą. 50 proc. ceo-
lito tūrio sudaro ertmės, tuštumos ir kanalai, todėl į juos gali laisvai patekti vanduo bei kitos 
polinės molekulės, kas labai svarbu optimaliems augalų maistinių medžiagų apytakos pro-
cesams. Be to, ceolitas – puiki terpė veistis mikroorganizmams.Šie mikroorganizmai padeda 
augalams įsisavinti maisto medžiagas.

CONDIT Basic sudaro daug baltymų turintys komponentai, kuriuos dirvos mikroorga-
nizmai suskaido į lengvai įsisavinamas maisto medžiagas. Šios medžiagos dirvožemyje išsi-
skiria pamažu, todėl išvengiama augimo streso. Trąšose esantys mikroorganizmai veiksnūs 
išlieka kelis mėnesius. 
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17 pav. Nano ir Condit trąšos

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

 � Kokius paviršius galima valyti aukštos slėgio įranga?

 � Aprašykite paviršių plovimo technologiją aukšto slėgio įranga.

 � Kokius darbus galima atlikti su aukšto slėgio įranga?

 � Kokių figūrų ir kaip formuojami spygliuočiai medžiai?

 � Išvardykite augalų formavimo taisykles.

 � Išvardykite žaliojo stogo privalumus ir trūkumus.

 � Kokius darbus reikia atlikti prižiūrint žaliąjį stogą?

 � Kaip įrengiami vertikalieji sodai ir žaliosios sienos? 

 � Kokie pagrindiniai vertikaliųjų sodų ir žaliųjų sienų priežiūros darbai?

 � Apibūdinkite nanotrąšų poveikį augalams.

PATALPŲ PRIEŽIŪROS NAUJOVIŲ PAŽINIMAS

Naujos valymo technologijos yra neatsiejamos nuo patogesnių, pažangesnių valymo 
įrankių, įrangos panaudojimo patalpų priežiūros paslaugų teikimo procese. Neseniai rinkoje 
pasirodė naujas grindų valymo įrankis – „Magic Click“, skirtas rankiniam grindų valymui. 
Jis skiriasi nuo įprastų grindų valymo įrankių tuo, kad plastikinis padas tvirtai laiko aliu-
minį kotą vertikalioje pozicijoje. Aliuminis kotas gali užsifiksuoti ir išsilaikyti 90 laipsnių 
kampu nenukritęs. Tai patogu darbo metu: nereikia ieškoti, kur atremti ar paguldyti kotą, 
jis neužima daug vietos, netrukdo praeiti. 

Modernūs, patogūs naujausi rankiniai patalpų valymo įrankiai ne tik palengvina 
patalpų priežiūrą, bet ir pagreitina valymo darbų atlikimą, padeda taupyti laiką ir medžiagas. 
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18 pav. SPRINTUS naujiena „Magic Click“

Ne viena įmonė  Lietuvoje šiuo metu turi AGS sistemą, kuria šalinami grafičiai nuo 
pastatų sienų. Tai rodo, kad Lietuvoje įdiegiamos vis naujesnės ir pažangesnės valymo tech-
nologijos. AGS sistemą sudaro piešinių valymas nuo sienų ir jų padengiamas apsaugine plė-
vele, kuri neleidžia dar kartą piešti.

19 pav. Grafičiai

Deimantinė valymo sistema (Diamond Cleaning System) – tai nauja technologija, skirta 
grindims valyti, prižiūrėti ir apsaugoti, naudojant mikroskopinius deimantus be jokių che-
minių valiklių. Jis yra ekologiškas ir nežalingas aplinkai. DCS metodai: TwisterTM ir HybridTM. 
Abu valymo metodai yra ekologiški ir nežalingi aplinkai. 

Kasdienei grindų priežiūrai naudojama valymo sistema Twister. Šiuo atveju grindys 
plaunamos su šveitimo mašina, naudojant su mikroskopiniais deimantais pagamintus švei-
timo padus, kurie valo ir poliruoja paviršių mechaniniu būdu. Ši kietos grindų dangos prie-
žiūros sistema gali būti naudojama terasos, natūralaus akmens, betono, vinilinėms ir epok-
sidinėms grindims valyti. Senos, nusidėvėjusios ir nublukusios grindys ne tik nuvalomos, 
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18 pav. SPRINTUS naujiena „Magic Click“

19 pav. Grafičiai

bet ir nublizginamos bei nupoliruojamos. Po tokio grindų valymo senos, pažeistos ir smar-
kiai nusidėvėjusios terasos ir natūralaus akmens grindys atrodys kaip naujos. Naudojant šį 
metodą grindų nebereikia periodiškai poliruoti ir vaškuoti. 

Deimantinės valymo sistemos metodą jau pradėjo Lietuvoje taikyti stambiausios 
valymo firmos.

20 pav. Deimantinė valymo sistema

Naudojant valymo būdą HybridTM,  atnaujinamos senos, pažeistos ir smarkiai nusidė-
vėjusios terasos ir natūralaus akmens grindys. Valymo būdas lengvai naudojamas ir neža-
lingas aplinkai, DCSHybridTM suteikia galimybę pašalinti dėmes, įtrūkimus ir „apelsino žie-
velę“ naudojant įprastas valymo mašinas ir vandenį. 

Švelniam šlifavimui ir poliravimui, esant lygioms grindims, naudojami plastike įtvir-
tinti deimantiniai segmentai. Pažeistoms grindims dažniausia naudojami metale įtvirtinti 
deimantiniai segmentai. Minkštos grindys – tai iš akytos medžiagos pagamintos grindys. 
Vidutinės-kietos grindys – paprastas statybinis betonas. Šiai klasei taip pat priskiriamos 
marmuro ir terasos grindys. Kietos grindys – tai mechaniniu būdu glaistytos grindys, arba 
tos grindys, kurių gamybai buvo naudojamas specialus cementas ar kietikliai. Šių grindų 
tipui priskiriamas ir granitas. Šioms grindims šlifuoti dažniausia naudojami „minkšti“ 
segmentai. 
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MR serija, skirta visų tipų betono ir natūralaus akmens 
pirmiesiems poliravimo-šlifavimo etapams. Šioje seri-
joje panaudota „du viename“ technologija. Dviejų skir-
tingų tipų segmentai panaudoti viename laikiklyje. Tai 
užtikrina net iki 30 proc. geresnes šlifavimo-poliravimo 
savybes. Tai – vieni geriausių segmentų rinkoje.

Deimantiniai segmentai plastike

Tai – naujausia deimantinių segmentų, įtvirtintų plas-
tike, serija, pasižyminti ypač ilgu tarnavimo laiku.

Įrankiai pagaminti pagal visiškai naują formulę ir 
panaudojant naujausias technologijas. Didelis šlifavimo 
našumas. Didesnis šlifavimo greitis.

Tai – segmentai, specialiai sukurti senoms dangoms 
pašalinti. Su šiais segmentais pašalinsite net labai 
storas ir kibias senas dangas, tokias kaip linoleumas, 
dažai, lakas, epoksidinė danga ir klijų likučiai.

Deimantiniai segmentai metale

Ši deimantinių segmentų serija skirta minkštoms ir 
labai besibraižančioms grindims šlifuoti. Pasižymi ilgu 
tarnavimo laiku. Galima užsakyti su dvigubu arba vien-
gubu segmentu.

X MODULIS.
PASLAUGOS PARDAVIMAS / TEIKIMAS

220 Aplinkos ir patalpų priežiūra. Modulinė profesinio ugdymo programa



Ši šlifavimo ir poliravimo segmentų serija gali būti naudojama šlifuoti ir poliruoti tiek 
sausu, tiek šlapiu būdu. 

Dar viena nauja valymo technologija, kurią jau taiko UAB „Vitaresta“ – tai langų ir 
fasadų „IONIC“ plovimo sistema. „IONIC“ plovimas pasižymi tuo, kad valymo metu nenaudo-
jami jokie cheminiai valikliai. Tai – ekologinis paviršių valymas, kuriam naudojamas spe-
cialiai filtruotas ir aktyvuotas (jonizuotas) vanduo. Mineralų neturintis vanduo nepalieka 
jokių dėmių ant valomų paviršių, nepažeidžia chemikalams jautraus paviršiaus, nepavei-
kia natūralios ekologinės aplinkos pusiausvyros. Valoma specialiu teleskopiniu kotu, kurio 
gale pritvirtintas šepetys ir žarnelė aktyvuoto vandens padavimui. Labai veiksminga valant 
fasadų stiklą. Ja tris kartus greičiau išvalomi visi plaunami paviršiai: stiklas, rėmai, palan-
gės, fasadas (aliuminis, metalinis, plastikinis ir kt.), tentai, sienos, ženklai, transporto prie-
monės. Naudojant šią plovimo sistemą, nereikia pakėlimo mechanizmų ar aukštuminės 
technikos, operatoriai dirba ant žemės paviršiaus, o valomą plotą pasiekia specialiu telesko-
piniu kotu (iki 15 m).

21 pav. Paviršių valymas IONIC valymo sistema 

Aplinkos ir patalpų priežiūros darbuotojas turi nuolat domėtis ir atsinaujinančiais 
valikliais. Vienas stambiausių gamintojų, vystančių chemijos technologijas ir gaminančių 
profesionalias grindų priežiūros priemones, yra Kanados gamintojas Avmor. Jis savo labo-
ratorijose kuria ir gamina įvairius stambius molekulinius junginius (polimerus), naudoja-
mus būtent grindų priežiūrai bei apsaugai. Jie sukūrė specialiai grindims skirtus polimerus, 
kurie užtikrina kokybišką ir ilgaamžę grindų paviršių priežiūrą bei apsaugą.
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22 pav. Grindys prieš ir po valymo su Avmor produkcija

UAB „Vitaresta“ – pirmoji Lietuvoje iš JAV parvežė kiliminių dangų dėmių valiklį (Proxi 
Spray & Walk Away Stain remover & Deodorizer), kuriuo papurškus vyno ar kavos dėmę nebe-
reikia jos trinti, plauti, siurbti ar kitaip apdoroti. Ji išnyksta savaime. Dėmę nuo vyno ar 
kavos ant kiliminės dangos tereikia papurkšti šiuo valikliu ir palikti kuriam laikui. 

JAV mokslininkai surado vienintelį teisingą ir logišką kovos su mikroorganizmais 
patalpose būdą – hermetiškais vamzdžiais išsiurbtą iš patalpos orą su nešvarumais, dulkė-
mis ir mikroorganizmais kiek galima pilniau išvalyti stacionariame, ne pačioje valomoje, 
bet pagalbinėje patalpoje įrengtame centriniame dulkių valymo agregate. Iš agregato išei-
nantis oro srautas su jame likusiomis smulkiausiomis mikrodalelėmis ir mikroorganizmais 
paprasčiausiai pašalinamas išmetimo vamzdžiu už gyvenamosios patalpos ribų į aplinką 
arba į ventiliacinę sistemą. 

23 pav. Centrinės dulkių valymo sistemos 
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Centrinio siurblio agregatas gali būti sumontuotas rūsyje, garaže, pagalbinėje patal-
poje ar spintoje. Jis gali būti naudojamas sausam ir drėgnam valymui.

Prižiūrint patalpas, labai sudėtinga ir nepatogu  valyti laiptus. Jau rinkoje yra pasi-
rodžiusios kompaktiškos, elektrinės laiptų valymo / plovimo mašinos BD 17/5 C su diskine 
sistema. Ji skiriama smulkiems sunkiai prieinamiems paviršiams, tokiems kaip laiptai, 
langams, šveisti. Valo ir horizontaliai, ir vertikaliai. Keičiant šepečius, galimas giluminis 
valymas, poliravimas, kristalizavimas. Galima papildomai sukomplektuoti vandens bakelį. 

24 pav. Laiptų ir veleninė grindų plovimo mašinos

Grindų drėgnam valymui arba poliravimui ir nuvalytų paviršių nusausinimui galima 
pasirinkti velenines grindų valymo / plovimo mašinas. Šie šveitimo-siurbimo prietaisai yra 
skirti lygaus paviršiaus kietos grindų dangos priežiūrai. Du vienas prieš kitą besisukantys 
šepečio velenai valo grindis su valikliu. Ši įranga tinka pramoniniam naudojimui, pvz., vieš-
bučiuose, mokyklose, ligoninėse, fabrikuose, parduotuvėse, biuruose, nuomos punktuose ir 
kt.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

 � Kokios valymo sistemos pagalba galima nuvalyti grafičius?

 � Apibūdinkite deimantinės valymo sistemos technologiją ir panaudojimą.

 � Kokios deimantinių segmentų valymo galimybės?

 � Kokį žinote ekologinį paviršių valymo būdą? Kas jam būdinga?

 � Kaip veikia centrinės dulkių sistemos?
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KŪRYBINIS INTEGRUOTAS PROJEKTAS „KUO GALIU BŪTI NAUDINGAS KITIEMS?“

Modulio „Paslaugos pardavimas / teikimas“ žinių ir gebėjimų įtvirtinimas, vykdomas 
per komunikaciją, realizuojamas kūrybiniu projektu „Kuo galiu būti naudingas kitiems?“. 
Įtvirtinimo metu pristatomi bendravimo darbo interviu metu ypatumai, integruojamas 
profesinių vertybių ugdymas ir įgyvendinamas projektas, kuriame mokiniai demonstruoja 
gebėjimą susieti kompetenciją „teikti ir parduoti paslaugą“ su asmeninėmis ir profesinėmis 
vertybėmis, atlieka patirties refleksiją ir įsivertina.

Įtvirtinimo praktinė užduotis: Mokiniai gauna užduotį parašyti ir inscenizuoti darbo 
interviu. Inscenizuotas darbo interviu yra filmuojamas, o vėliau filmuota medžiaga per-
žiūrima, analizuojama ir aptariama pasirinktos potemės kontekste. Įgytą patirtį ir žinias 
mokiniai turi susisteminti ir paruošti 10 – 15 min. pristatymą pagal pasirinktą potemę (pvz., 
„Dažniausiai interviu metu užduodami klausimai“, „Ko reikia vengti interviu metu?“, „Mano 
teigiamos savybės“) pasirinktu būdu: tai gali būti pranešimas naudojant skaidres, demons-
truojant filmuotą medžiagą, referatas ir kt. Projekto pristatymo metu mokiniai turi argu-
mentuoti potemės pasirinkimą, įvardyti kūrybinio projekto tikslą ir siekiamą rezultatą,  
išdėstyti projekto rengimo procesą, pristatyti kiekvieno grupės nario indėlį (jei buvo dirbama 
grupėje), įvardyti, kokias įgytas žinias ir gebėjimus pavyko panaudoti projekte, pasakyti, ką 
naujo patyrė projekto metu. Siekiant padėti mokiniams ugdyti vertybines nuostatas, po pro-
jekto pristatymo, pateikiami refleksiniai savikontrolės klausimai, leidžiantys permąstyti 
įvykdytą projektą vertybiniu požiūriu. 

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮTVIRTINIMAS PER VEIKLĄ

REALIZUOJANT KŪRYBINĮ INTEGRUOTĄ 
PROJEKTĄ „KUO GALIU BŪTI NAUDINGAS 
KITIEMS?“, ĮTVIRTINTI TURIMAS PROFESINES 
ŽINIAS IR GEBĖJIMUS

02
Uždavinys

ĮTVIRTINIMO TIKSLAS - įtvirtinti įgytas profesines žinias ir gebėjimus, realizuojant per 
komunikaciją kūrybinį projektą „Kuo galiu būti naudingas kitiems?“. 

ĮTVIRTINIMO UŽDAVINIAI:
1. Apibendrinti įtvirtinamas žinias ir gebėjimus.
2. Supažindinti su kūrybinio projekto „Kuo galiu būti naudingas kitiems?...“ įgyvendinimo eiga.
3. Pristatyti darbo interviu ypatumus.
4. Pagrįsti darbštumą kaip siektiną vertybę stiprinant tarpusavio bendradarbiavimą.
5. Atlikti ir įvertinti/įsivertinti kompetencijos įtvirtinimą. 

ĮTVIRTINIMO REZULTATAS - įtvirtintos įgytos profesinės žinios ir gebėjimai. 
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Įtvirtinimo vertinimo kriterijai:

1. Kūrybingas žinių taikymas praktikoje. 

2. Profesinių/asmeninių vertybių perteikimas.

3. Darbo interviu principų pritaikymas.

4. Gebėjimas savarankiškai planuoti, rengti ir įgyvendinti projektą.

5. Pristatymo aprašo išsamumas.
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PASLAUGOS PARDAVIMO / TEIKIMO REIKALAVIMŲ PAŽINIMAS

Įvairių paslaugų teikimas yra nuolat kintantis, priklausantis nuo permainų procesas. 
Skirtingai nuo prekės, paslauga yra neapčiuopiama. Nors ją galima įvertinti pagal tai, kaip 
profesionaliai ir kokybiškai, kaip greitai ir kliento atžvilgiu patogiai, paslauga atlikta. Įvairių 
autorių literatūros šaltiniuose paslauga apibūdinama, kaip veiksmas ar veiksmų serija, kaip 
nauda ar veikla, kurią paslaugos teikėjas pasiūlo paslaugos gavėjui, ir gauta paslauga nėra 
nuosavybės rezultatas.

Teikiant paslaugą, atsiranda santykiai tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo arba 
kliento. Paslaugos išskirtinis bruožas yra tas, kad jos teikimo metu vyksta ir paslaugos var-
tojimas. Labai svarbus paslaugos teikimo procese yra kliento dalyvavimas: jo metu formuo-
jami kliento įgūdžiai naudotis paslauga, didėja tikimybė, jog poreikiai yra patenkinti, ir 
nauda gauta, didėja kliento pasitenkinimas. 

Svarbu paslaugos teikimo proceso metu dalytis kokybiškai paslaugai atlikti reikalinga 
informacija, žiniomis, pastangomis. Tai turėtų inicijuoti paslaugos teikėjas. Paslaugos teikė-
jas, bendradarbiaudamas su klientu , įvertina paslaugų poreikį,  pritaiko paslaugų dizainą, 
sukuria dalį ar visas paslaugas ir jas pristato. Taigi klientą galima laikyti bendru kūrėju 
arba daliniu darbuotoju, kuris prisideda pastangomis, taip pat laiku ir kitomis priemonėmis 
kuriant paslaugas. Aktyvus kliento dalyvavimas lemia paslaugos pritaikymą individualiam 
klientui. 

Kūrybiškas verslas yra grindžiamas bendravimu ir bendradarbiavimu, diskusijomis ir 
pardavėjo / paslaugos teikėjo ir vartotojo / kliento darbu. Taigi teikiant paslaugą svarbiausia 
yra ne tik kokybiškas jos atlikimas, bet ir individualus pritaikymas / prisitaikymas prie kie-
kvieno kliento poreikių. 

Visos vartotojui teikiamos paslaugos reikalauja didesnio ar mažesnio jo dalyvavimo 
paslaugų kūrimo, gamybos procesuose. Todėl teikiant patalpų, o ypač aplinkos priežiūros 
paslaugas, betarpiškai dalyvauja pats vartotojas. Ir čia labai svarbu, kaip paslaugos teikėjas 
elgiasi, kokiu būdu paslauga teikiama. 

Paslaugų kokybės grindžiamoji dalis – vartotojų poreikiai, norai bei lūkesčiai. Vartotojai 
turi savus kokybės vertinimo kriterijus bei asmeninius lūkesčius, kurie priklauso ne tik nuo 
jų individualių charakteristikų, bet ir nuo bendros situacijos rinkoje. Todėl vartotojas yra 
pagrindinis paslaugos kokybės vertintojas ir pagal „Servqual“ kokybės vertinimo savybes 
jis iš paslaugos teikėjo tikisi patikimumo, greito reagavimo, kompetencijos, prieinamumo, 
paslaugumo, komunikabilumo, pasitikėjimo, saugumo, vartotojo pažinimo.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

SUPAŽINDINTI SU PASLAUGOS TEIKIMO IR 
PARDAVIMO REIKALAVIMAIS

03
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Todėl paslaugas teikiantys asmenys arba įmonės turi nuolat stengtis gerinti siūlomų 
paslaugų kokybę, kad patenkintų vartotojų lūkesčius, pasitenkinimą ir toks klientas taptų 
lojalus.

Organizuojant teikiamų paslaugų pardavimą, labai svarbu po pirmo paslaugos sutei-
kimo karto stengtis, kad klientas pageidautų dar kartą kreiptis. Tai galima pasiekti sukūrus 
pozityvią, pasitikėjimo atmosferą, kuri skatina tarp kliento ir pardavėjo galimą abipusių 
įsipareigojimų sukūrimą.

Ilgalaikiai santykiai tarp kliento ir paslaugos teikėjo galimi tada, kai egzistuoja pasiti-
kėjimas ir empatija, teikiamos paslaugos kokybė. 

Kad ir koks būtų efektyvus bendravimas su klientu, tai nesukurs ilgalaikių santykių, 
jei paslauga nebus kokybiška.Tik paslaugos kokybė, kuri atitinka arba viršija kliento lūkes-
čius, gali paskatinti dar ir dar kartą pasinaudoti teikiamomis paslaugomis.

Ilgalaikių santykių tarp klientų ir paslaugos teikėjo atsiradimui turi įtakos sėkmingo 
paslaugų pardavimo aplinkos kūrimas. Jis priklauso nuo keturių pardavimų proceso orga-
nizavimo veiksnių: atkaklumo, pasitikėjimo, kantrybės ir empatijos.

Paslaugos pardavėjas, siekdamas parduoti savo siūlomą paslaugą, turi būti atkaklus ir 
kantrus.

Pardavėjo sąžiningas, patikimas, kompetentingas, malonus ir prisitaikantis bendravi-
mas sukuria pasitikėjimo atmosferą ir skatina ilgalaikius santykius. Pasitikėjimo atmosfe-
rai didelę įtaką turi paslaugos teikėjo kompetencijos demonstravimas, susidomėjimo rody-
mas kliento interesams. Klientui labai malonu iš paslaugos teikėjo gauti padėkos laišką, 
kuris parodo individualų dėmesį klientui. Taip pat labai svarbu kaip greičiau gauti grįž-
tamąjį ryšį apie paslaugos suteikimą, ir jei klientas turi problemų po paslaugos gavimo, 
tuomet pardavėjas turi kuo greičiau šias problemas pašalinti.

Žinoma, nereikėtų pamiršti klientą informuoti apie paslaugų teikimo perspektyvas – 
tai irgi gali sudominti klientą pasinaudoti paslaugomis ateityje.

Įžymus prancūzų rašytojas Viktoras Hugo yra pasakęs: „Nieko pasaulyje nėra galinges-
nio už idėją, kurios laikas atėjo“. Taigi, jei esate nusprendęs pradėti teikti aplinkos ar patalpų 
priežiūros paslaugas, reikia labai atsakingai apgalvoti visas galimybes ir galimas grėsmes 
savo idėjos įgyvendinimui.

Pirmiausia reikia išsamiai ir atidžiai stebėti aplinkos ir patalpų priežiūros verslo 
pavyzdžius, išsiaiškinti paslaugų teikimo faktus, kokius turite gebėjimus ir idėjas savo 
sumanymui įgyvendinti. Būtinai reikia atlikti panašias paslaugas teikiančių asmenų darbo 
palyginimą, įvertinti kokybę kainos atžvilgiu, kokios sąlygos reikalingos paslaugų teikimo 
pradžiai. Labai svarbus etapas – reikalingų medžiagų, įrankių, įrangos, papildomų priemo-
nių skaičiavimas. Reikia įvardyti galimą paslaugų kainą, kuri turėtų padengti visas išlaidas 
(kaštus) ir garantuoti būtiną pinigų rezervą. 
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25 pav. Paslaugos teikimo sumanymo struktūra

Labai svarbu apmąstyti, iš kur gausite reikiamus išteklius, ar užteks turimų asmeni-
nių lėšų ar reikės skolintis (jei taip, tuomet iš kur). Galimos rizikos įvertinimas ir numaty-
mas labai svarbus prieš pradedant parduoti savo paslaugas. Taip pat reikia numatyti, kaip 
reikės pašalinti atsiradusius kliuvinius. Aplinkos ir patalpų priežiūros paslaugų teikimui 
gali sutrukdyti gamtinės sąlygos (sausra, trumpa augalų vegetacija), medžiagų pabrangi-
mas, klientų trūkumas ir kt..  

Prieš pradedant teikti paslaugas, reikia nuspręsti, kokią verslo formą vykdysite. 
Pradžioje galite užsiimti individualia veikla (pagal individualios veiklos vykdymo pažymą 
arba verslo liudijimą) arba steigti įmonę. Visais atvejais reikia paruošti reikiamus doku-
mentus paslaugai įforminti: paslaugos teikimo sutartį, pinigų sumokėjimo kvitus, paslau-
gos užsakymo lapą.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

 � Apibūdinkite paslaugos sąvoką.

 � Užpildykite lentelę:

KLIENTO VAIDMUO PASLAUGOS 
TEIKIME

PASLAUGOS TEIKĖJO VAIDMUO 
PASLAUGOS TEIKIME
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25 pav. Paslaugos teikimo sumanymo struktūra

 � Ko tikisi vartotojas iš paslaugos teikėjo?

 � Kas leidžia sukurti ilgalaikius santykius tarp kliento ir paslaugos teikėjo?

 � Koks pagrindinis faktorius daro įtaką ilgalaikių santykių atsiradimui?

 � Kas lemia sėkmingo paslaugų pardavimo aplinkos sukūrimą?

 � Kokie pagrindiniai paslaugos teikimo sumanymo vykdymo etapai? Apibūdinkite 
kiekvieną atskirai.
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PASLAUGOS PRISTATYMAS KLIENTUI – KAIP SUMANIAI TEIKTI IR PARDUOTI 
PASLAUGĄ

Tiesioginiai kontaktai yra labai svarbūs, nes žmonių bendravimas ir bendradarbiavi-
mas turi ypač didelę reikšmę pasitenkinimui teikiama ir gauta paslauga. 

Bendraudamas paslaugų teikėjas turi atsižvelgti į kitų žmonių interesus ir požiūrius, 
todėl svarbu pasirinkti tinkamą elgesio modelį ir laikytis bendravimo etiketo.

Yra rekomenduojami keturi svarbiausi profesionalaus aptarnavimo principai:
 � Dėmesys klientui;

 � Paslaugumas;

 � Tikslumas ir aiškumas;

 � Punktualumas.

Paslaugos teikėjas, bendraudamas su klientu, turi gebėti mandagiai jį sutikti, stengtis 
įdėmiai išklausyti. Pokalbio sėkmę lemia gebėjimas sklandžiai kalbėti, profesionaliai paaiš-
kinti paslaugos teikimo esmę. Reikia stengtis, kad pokalbio metu nebūtų jaučiama įtampa. 
Draugiškumas, nuoširdumas, šypsena, malonus balso tembras, tinkama apranga – tai dar 
keli patarimai, kad paslaugos užsakymas būtų sėkmingas. 

Norint sudominti klientus savo teikiamomis paslaugomis, labai svarbu žinoti, kaip 
vaizdžiai ir įtikinamai jas pristatyti. Tinkamai sukurtas paslaugos įvaizdis leidžia klientams 
pozityviai mąstyti apie teikiamas paslaugas ir teikėjo ar įmonės veiklą. 

Paslaugos įvaizdžio formavimui turi įtakos paslaugos teikėjo kultūra, informacijos 
apie teikiamas paslaugas suteikimas, pačių paslaugų profesionalus teikimas (šią informa-
ciją dažniausia perteikia tie, kurie jau paslaugomis naudojosi).

Aplinkos ir patalpų priežiūros paslaugas turi teikti reikiamą išsilavinimą, profesinę 
patirtį bei atitinkamą kvalifikaciją turintys darbuotojai. Teikiant aplinkos ir patalpų priežiū-
ros paslaugas labai svarbus ir pats darbo organizavimo procesas. Paprastai naudojamas toks 
aplinkos ir patalpų priežiūros paslaugų teikimo technologinis eiliškumas:

1. Užsakymo priėmimas:

 � Pasisveikinimas;

 � Informacijos surinkimas iš kliento apie: a) vietą (adresas); b) kaip patekti, 
nuvažiuoti; c) jo pageidaujamą paslaugos plotą; d) priėjimo galimybes; e) 
paslaugos atlikimo aukštį;

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

TEIKIANT IR PARDUODANT PASLAUGAS, GILINTI 
TURIMAS PROFESINES ŽINIAS IR GEBĖJIMUS

04
Uždavinys

X MODULIS.
PASLAUGOS PARDAVIMAS / TEIKIMAS

230 Aplinkos ir patalpų priežiūra. Modulinė profesinio ugdymo programa



 � Paslaugos atlikimo terminų nustatymas;

 � Kliento informavimas apie paslaugos kainas;

 � Užsakymo priėmimo apiforminimas, susitarimas dėl apmokėjimo.

2. Darbo vietos pasiruošimas:

 � Darbo aplinkos įvertinimas;

 � Įrankių parinkimas (įrankių sukomplektavimas, patogus darbo įrankių 
išdėstymas, darbo vietos organizavimas);

 � Pagalbinių darbo priemonių parinkimas.

3. Aplinkos ir patalpų priežiūros darbų atlikimas;

4. Darbo vietos sutvarkymas po paslaugos teikimo;

5. Atlikto paslaugos užsakymo pristatymas klientui, darbų atlikimo akto pildymas, 
iškilusių paslaugos atlikimo nesklandumų analizė ir šalinimas.

Užsakymo priėmimas yra labai svarbus pirmasis paslaugos teikimo etapas, nuo kurio 
gali priklausyti viso paslaugos atlikimo kokybė. Užsakymo priėmimo metu reikia išsiaiš-
kinti, ko klientas tikisi ir tai, kas jam yra svarbu. Nuo to priklauso, ar kliento laukiamas 
rezultatas atitiks atliktą paslaugą. Paslaugos atlikimo kokybe klientas gali būti nepaten-
kintas, jei užsakymo metu nebus tinkamai išsiaiškinti lūkesčiai, kaip tuos pačius darbus 
įsivaizduoja klientas ir paslaugos teikėjas. Kitu atveju gali atsirasti neatitikimų tarp kliento 
laukiamos ir patirtos paslaugos kokybės. 

Užsakymo metu pildomas paslaugų užsakymo lapas. Jame nurodomas kliento adre-
sas, telefonas ir smulkiai parašoma, kokių paslaugų klientas pageidauja. Užsakymo priė-
mimo metu reikia išsiaiškinti, kiek ir kokių aplinkos ar patalpų priežiūros darbų pageidauja 
klientas (pavyzdžiui, turi būti nurodoma, kokia grindų danga turi būti išvaloma, koks jos 
plotas; kokių lauko darbų klientas pageidauja ir pan.). Kiekviena aplinkos ir patalpų prie-
žiūros paslaugas atliekanti įmonė turi savo individualų užsakymo lapą. Užsakymo metu 
reikia išsiaiškinti, ar klientas neturi kokių nors specifinių paslaugos atlikimo pageidavimų. 
Pavyzdžiui, jeigu klientas yra alergiškas, galbūt reikės parinkti alergijos nesukeliančius vali-
klius, parinkti bekvapius augalus ir t. t. Kartais gali reikėti nuvykti į užsakymo vietą ir ją 
apžiūrėti iš anksto.

Aplinkos ir patalpų priežiūros paslaugos atliekamos kliento teritorijoje: namuose, 
sodybose, įmonėse, įstaigų teritorijose, todėl paslaugos teikėjui pirmiausia reikia pagal 
užsakymo lapą išsiaiškinti, kokias paslaugas reikės atlikti. Pagal tai sukomplektuojamos 
ir tvarkingai į transporto priemonę sudedamos reikalingos priemonės, įranga, įrankiai 
paslaugai teikti ir nuvykstama pas klientą. Atvykus pas klientą, reikia jam ar jo atstovui 
prisistatyti, pasitikslinti, ar nepasikeitė paslaugos užsakymas. Rekomenduojama kartu su 
klientu apžiūrėti paslaugos teikimo vietą, išsiaiškinti, kur galima pasidėti atsivežtą įrangą, 
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įrankius, medžiagas ir kt., kur galima įjungti elektros maitinimo laidą, prisipilti vandens, 
persirengti. Suderinama, kiek laiko užtruks paslauga, ir ar tai nesudarys keblumų paslaugos 
gavėjui.

Aplinkos ir patalpų priežiūros darbuotojai darbo metu privalo laikytis sanitarijos ir 
asmeninės higienos bei saugaus darbo reikalavimų, laikytis nustatytos darbo drausmės, 
dirbti su specialia apranga. Priežiūros darbus reikia atlikti racionaliai naudojant išteklius: 
medžiagas, elektros energiją, vandenį bei laikantis ekologinių reikalavimų. 

Atlikus aplinkos ar patalpų priežiūros paslaugą, patikrinama darbo kokybė. Tačiau net 
ir labai patenkintas savo atlikta paslauga darbuotojas negali būti tikras, kad paslaugos užsa-
kovas taip pat bus patenkintas. Paslaugos kokybė vertinama pagal tai, ar paslaugą teikian-
tys darbuotojai laikosi paslaugos nustatytų standartinių technologijų ar procedūrų. Be to, 
klientas dar vertina ir paslaugos teikimo proceso eigą. Paslaugos teikimo procesą sudaran-
tys veiksmai turi būti atliekami tinkamai, nuosekliai, neviršijant nustatytos laiko normos. 
Kokybiškam aplinkos ir patalpų priežiūros paslaugos teikimui svarbu, kad būtų naudojamos 
kokybiškos, ekologiškos darbo priemonės, patikima, nesugedusi įranga. Darbo metu paslau-
gas teikiantys darbuotojai turi mokėti mandagiai bendrauti ne tik su klientais, bet ir tar-
pusavyje. Kadangi aplinkos ir patalpų priežiūros paslaugos dažniausiai atliekamos kliento 
aplinkoje, paslaugos teikėjas turi laikytis konfidencialumo.

Aplinkos ir patalpų priežiūros darbai gali turėti ir kai kurių paslaugų atlikimo truk-
džių, kai paslaugos gali būti atliekamos tik sezono metu.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

 � Kokie yra profesionalaus aptarnavimo principai?

 � Kokie yra pokalbio sėkmę lemiantys veiksniai?

 � Išvardykite paslaugos teikimo technologinį eiliškumą.

 � Kokių reikalavimų reikia laikytis teikiant paslaugą klientui jo namuose?

X MODULIS.
PASLAUGOS PARDAVIMAS / TEIKIMAS
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KŪRYBINIS INTEGRUOTAS PROJEKTAS „DOVANODAMI TURTĖJAME“ 

Modulio „Paslaugos pardavimas / teikimas“ žinių ir gebėjimų įtvirtinimas, vykdomas 
per savanorystę, realizuojamas kūrybiniu projektu „Dovanodami turtėjame“. Įtvirtinimo 
metu pristatomi savanorystės ir gerumo akcijų darbai, integruojamas profesinių ir asmeni-
nių vertybių ugdymas ir įgyvendinamas projektas, kuriame mokiniai demonstruoja gebė-
jimą susieti kompetenciją „teikti / parduoti paslaugą“ su asmeninėmis ir profesinėmis ver-
tybėmis, atlieka patirties refleksiją ir įsivertina. 

Įtvirtinimo praktinė užduotis: Mokiniai gauna užduotį suorganizuoti gerumo akciją 
pasirinktame Vaikų globos namuose, Senelių namuose, Vaikų darželyje ar kitoje įstaigoje. 
Gerumo akcijos tikslas – suteikti aplinkos ir patalpų priežiūros darbus pagal užsakovo 
poreikius. Akcijos eiga filmuojama ir fotografuojama, o vėliau peržiūrima, aptariama ir 
įvertinama.  Įgytą patirtį, nuotraukas, filmuotą medžiagą mokiniai turi susisteminti, api-
pavidalinti ir paruošti 10 – 15 min. pristatymą pagal pasirinktą potemę (pvz., „Siūlau savo 
paslaugą Vaikų namams“, „Siūlau savo paslaugą Senelių namas“), pasirinktu būdu: tai gali 
būti pranešimas naudojant skaidres, fotografijų, filmuotos medžiagos demonstravimas ir 
kt. Projekto pristatymo metu mokiniai turi argumentuoti potemės pasirinkimą, įvardyti 
kūrybinio projekto tikslą ir siekiamą rezultatą,  išdėstyti projekto rengimo procesą, prista-
tyti kiekvieno grupės nario indėlį (jei buvo dirbama grupėje), įvardyti, kokias įgytas žinias 
ir gebėjimus pavyko panaudoti projekte, pasakyti, ką naujo patyrė projekto metu. Siekiant 
padėti mokiniams ugdyti vertybines nuostatas, po projekto pristatymo, pateikiami refleksi-
niai savikontrolės klausimai, leidžiantys permąstyti įvykdytą projektą vertybiniu požiūriu.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮTVIRTINIMAS PER VEIKLĄ

REALIZUOJANT KŪRYBINĮ INTEGRUOTĄ 
PROJEKTĄ „DOVANODAMI TURTĖJAME“, 
ĮTVIRTINTI TURIMAS PROFESINES ŽINIAS
IR GEBĖJIMUS

05
Uždavinys

ĮTVIRTINIMO TIKSLAS - įtvirtinti  įgytas profesines žinias ir gebėjimus, realizuojant per 
savanorystę kūrybinį projektą „Dovanodami turtėjame“.

ĮTVIRTINIMO UŽDAVINIAI:
1. Apibendrinti įtvirtinamas žinias ir gebėjimus.
2. Supažindinti su kūrybinio projekto „Dovanodami turtėjame“ įgyvendinimo eiga.
3. Pristatyti savanorystės ir gerumo akcijų darbus.
4. Pagrįsti tarnystę kaip siektiną vertybę. 
5. Atlikti ir įvertinti/įsivertinti kompetencijos įtvirtinimą. 

ĮTVIRTINIMO REZULTATAS - įtvirtintos įgytos profesinės žinios ir gebėjimai.

X MODULIS.
PASLAUGOS PARDAVIMAS / TEIKIMAS
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Įtvirtinimo vertinimo kriterijai: 

1. Kūrybingas žinių taikymas praktikoje.

2. Įsijungimas į socialinę savanorišką veiklą. 

3. Profesinių/asmeninių vertybių perteikimas.

4. Bendradarbiavimas su kolegomis.

5. Pristatymo aprašo išsamumas.

Plačiau CD. Priedas Nr.10, modulis „Paslaugų teikimas / pardavimas“. 

X MODULIS.
PASLAUGOS PARDAVIMAS / TEIKIMAS
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BENDRUOMENINIS PROJEKTAS „MYLĖKIME MOK YTOJĄ“

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGYVENDINIMAS

ĮGYVENDINANT BENDRUOMENINĮ PROJEKTĄ 
„MYLĖKIME MOKYTOJĄ“, ĮTVIRTINTI 
VERTYBINES NUOSTATAS

06
Uždavinys

TIKSLAS - įtvirtinti III pusmečio profesines žinias ir gebėjimus, pagrindžiant meilės ir 
atsakomybės vertybių svarbą kokybiškos paslaugos atlikimui. 

UŽDAVINIAI:
1. Pagrįsti artimo meilės ir atsakomybės svarbą kokybiškai teikiant paslaugą.
2. Atskleisti pilietiškumą kaip suvoktą atsakomybę ir aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime.
3. Vykdyti gerumo akcijas, išryškinant artimo meilės ir socialinės atsakomybės raišką.

REZULTATAS - įtvirtintos III pusmečio profesinės žinios ir gebėjimai, susiejant meilės ir 
atsakomybės vertybes su kokybišku paslaugos atlikimu. 

TEMA:

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGYVENDINIMAS 
BENDRUOMENINIAME PROJEKTE 
„MYLĖKIME MOKYTOJĄ“

SKIRTA VALANDŲ: 108

MOKYMO(SI) TURINYS:

 � Artimo meilės ir atsakomybės svarba kokybiškai atliekant 
paslaugą;

 � Asmeninė atsakomybė: atsakomybės prisiėmimas už savo 
veiksmus;

 � Socialinės atsakomybės samprata ir raiška;

 � Pilietiškumas kaip atsakomybės prisiėmimas už save ir 
savo kraštą.

MOKYMO(SI) BŪDAI IR FORMOS:

 � Paskaita;

 � Darbas grupėse;

 � Savarankiškas darbas;

 � Diskusija;

 � Gerumo akcijos;

 � Atvejų analizė.

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS: 

Apibendrinus III pusmečio darbus, 
veiklas ir pasiekimus, užpildyti  
individualią ugdymosi trajektoriją 
(profesiniu, bendrakultūriniu ir 
vertybiniu aspektais).

MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

Modulio mokymo medžiaga (priedai).

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

Savikontrolės klausimai (profesiniu, 
bendrakultūriniu ir vertybiniu 
aspektais).

X MODULIS.
PASLAUGOS PARDAVIMAS / TEIKIMAS
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GYVŪNŲ PRIŽIŪRĖTOJO MOKYMO PROGRAMA

XI MODULIS.
ĮSIDARBINIMO PROJEKTAVIMAS

TIKSLAS – realioje darbo aplinkoje pasitikrinti ir įtvirtinti įgytas aplinkos ir patalpų priežiūros 
profesines ir bendrąsias kompetencijas.

UŽDAVINIAI:
1. Realioje darbo aplinkoje (praktikos vietoje) išbandyti įgytas profesines ir bendrąsias 

kompetencijas;
2. Realioje darbo aplinkoje gauti grįžtamąjį ryšį apie profesinių ir bendrųjų kompetencijų raišką;
3. Įvertinant darbo kokybę, reflektuoti savo praktinę veiklą ir jos rezultatus;
4. Analizuojant praktikos vietos (įmonės) veiklą, struktūrą, vidaus tvarkos taisykles ir įsidarbinimo 

galimybes, plėtoti karjeros projektavimo kompetencijas;
5. Įvertinant darbo kokybę, reflektuoti savo praktinę veiklą ir jos rezultatus.

REZULTATAS – realioje darbo aplinkoje patikrintos ir įtvirtintos įgytos aplinkos ir patalpų 
priežiūros profesinės ir bendrosios kompetencijos.

SMULKIOJO VERSLO ORGANIZAVIMO 
SKYRIUS

XI MODULIS 
ĮSIDARBINIMO PROJEKTAVIMAS

SKIRTA VALANDŲ: 492

MOKYMO(SI) TURINYS:

1. Profesinių ir bendrųjų kompetencijų 
išbandymas realioje darbo aplinkoje 
(praktikos vietoje);

2. Skirtingų formų  pritaikymas grįžtamajam  
ryšiui suteikti;

3. Karjeros projektavimo kompetencijų plėtra: 
asmeninių karjeros dokumentų rengimas 
ir tobulinimas;

4. Karjeros projektavimo kompetencijų plėtra: 
darbo rinkos tendencijų ir įsidarbinimo 
galimybių analizė; 

5. Praktiniai karjeros projektavimo 
kompetencijų pritaikymo aspektai: 
darbo ieškos praktika; pokalbis dėl darbo 
(simuliacijos ir pan.).

MOKYMO(SI) BŪDAI IR METODAI:

 � Paskaita;

 � Diskusija;

 � Darbas grupėse;

 � Savarankiškas darbas;

 � Vaizdo / garso medžiagos žiūrėjimas ir 
klausymas;

 � Pristatymas.

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS:

Pateikti asmeninį išplėstinį gyvenimo aprašymą 
CV (su priedais) numatytai darbo vietai.

MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

 � Modulio mokymo(si) medžiaga;

 � Kompetencijų vertinimo tvarka.

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

 � Savikontrolės klausimai; 

 � Praktinės užduotys;

 � Vertinimo ir savęs įvertinimo lentelės.
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GAMYBINĖS PR AKTIKOS UŽDUOTYS IR JŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

GAMYBINĖS 
PRAKTIKOS METU 

TOBULINAMOS 
KOMPETENCIJOS

GAMYBINĖS 
PRAKTIKOS 
UŽDUOTYS

UŽDUOTIES 
APRAŠYMAS

UŽDUOTIES 
ATLIKIMO 
KRITERIJAI

1.1. Prižiūrėti vejas;

1.2. Prižiūrėti 
gėlynus;

1.3. Karpyti, genėti 
medžius, 
krūmus ir 
gyvatvores;

1.4. Saugiai dirbti 
su patalpų 
ir aplinkos 
priežiūrai 
skirta įranga ir 
įrenginiais.

1. Atlikti 
aplinkos 
priežiūros 
darbus.

Priklausomai nuo sezono, 
atlikti aplinkos priežiūros 
darbus. Parinkti įrankius, 
priemones, techniką 
vejoms prižiūrėti ir suvo-
luoti, patręšti, palaistyti, 
išnaikinti piktžoles ir / ar 
nupjauti veją.

Parinkti įrankius, prie-
mones gėlynams prižiū-
rėti. Purenti ir naikinti 
piktžoles. Patręšti ir 
palaistyti gėlynus. 

Parinkti mechanizmus, 
įrankius, priemones 
medžiams ir krūmams 
formuoti. Pagal forma-
vimo principus ir tech-
nologinius reikalavimus, 
nukarpyti gyvatvores, 
išgenėti krūmus ir 
medžius.

Sutvarkyti darbo vietą.

Užduotį atlikti lai-
kantis darbų saugos 
reikalavimų.

Kokybiškai atlikti vejų 
priežiūros darbai, 
pagal paskirtį parinkti 
įrankiai, priemonės, 
technika.

Kokybiškai atlikti 
priežiūros darbai: 
patręšti, palaistyti, 
supurenti gėlynai, 
išnaikintos piktžolės. 
Tinkamai parinkti 
įrankiai, priemonės.

Tinkamai naudojant 
mechanizmus, 
įrankius ir priemones, 
suformuotos ir 
apkarpytos gyvatvorės, 
išgenėti medžiai ir 
krūmai.

Sutvarkyta darbo 
vieta. Užduotis atlikta 
laikantis darbų saugos 
reikalavimų.

2.1. Atsižvelgiant 
į užterštumą, 
valomam 
paviršiui 
parinkti 
tinkamas 
valymo 
priemones;

2.2. Tvarkyti įvairias 
patalpas, 
interjerą;

2.3. Ruošti darbo 
įrangą ir 
sutvarkyti ją po 
darbo.

2. Atlikti 
įvairių 
patalpų 
priežiūros 
darbus.

Įvertinti patalpų paskirtį 
(visuomeninės, specialios 
paskirties, gyvenamosios, 
patalpos po remonto 
ar kt.)ir užterštumą, 
patalpų interjero apdailos 
medžiagas ir nustatyti 
galimą poveikį valomam 
paviršiui. Parinkti 
patalpų priežiūros 
priemones, įrankius, 
įrangą. Numatant darbų 
eiliškumą, parengti 
patalpų valymo planą. 
Sutvarkyti patalpas 
pagal technologinį 
eiliškumą. Užduotį 
atlikti laikantis darbų 
saugos, priešgaisrinės 
saugos, elektrosaugos 
ir aplinkosaugos 
reikalavimų. Sutvarkyti 
darbo vietą.

Teisingai įvertinta 
patalpų paskir-
tis ir užterštumas. 
Atpažintos patalpų 
interjero apdailos 
medžiagos ir nusta-
tytas valiklio poveikis 
valomam paviršiui. 
Tiksliai parinktos 
patalpų priežiūros 
priemonės, valikliai, 
įrankiai, įranga. 
Sudarytas patalpų 
valymo planas, teisin-
gai numatytas darbų 
eiliškumas. Pagal 
technologinį eiliškumą 
ir vadovaujantis darbų 
saugos, priešgaisrinės 
saugos, elektrosaugos 
ir aplinkosaugos rei-
kalavimais, kokybiškai 
atlikti patalpų priežiū-
ros darbai. Sutvarkyta 
darbo vieta.

XI MODULIS.
ĮSIDARBINIMO PROJEKTAVIMAS
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3.1. Valdyti savaeigę 
techniką ir kitus 
mechanizmus;

3.2. Dirbti su 
elektros įranga;

3.3. Ruošti įrangą 
darbui ir 
sutvarkyti ją po 
darbo.

3. Išvalyti 
teritoriją.

Priklausomai nuo sezono, 
atlikti teritorijos valymo 
darbus. Iššluoti ir / ar 
išsiurbti teritorijos kietąją 
dangą. Rinkti, rūšiuoti 
ir suruošti išvežimui 
buitines atliekas. Surinkti 
ir išvežti iš teritorijos 
medžių lapus. Sutvarkyti 
darbo vietą. Užduotį 
atlikti laikantis darbo 
saugos reikalavimų.

Kokybiškai sutvarkyta 
teritorija: nušluotas 
grindinys (pėsčiųjų 
takeliai, automobilių 
aikštelės, šaligatviai); 
surinktos, surūšiuotos 
atliekos, surinkti ir 
paruošti išvežti medžių 
lapai. Laikantis darbo 
saugos reikalavimų, 
pagal paskirtį parinkti 
ir tinkamai valdant 
atlikti darbai su 
savaeige technika 
ir mechanizmais. 
Sutvarkyta darbo vieta.

* Bendravimo ir 
bendradarbiavimo 
gebėjimų tobulinimas 
įstaigoje ar 
organizacijoje. 
Duomenų analizės 
gebėjimai.

4. Parengti 
gamybinės 
praktikos 
darbo vietos 
aprašą.

Pagal pateiktą formą 
išsiaiškinti ir aprašyti 
gamybinės praktikos 
darbo vietos specifiką.

Pasirengti modulio 
„Įvadas į darbo rinką“ 
užduočių atlikimui.

Tinkamai, kruopščiai 
ir laiku parengtas 
gamybinės praktikos 
darbo vietos aprašas

* – Paskutinė gamybinės praktikos užduotis turi būti modulio „Įvadas į darbo rinką“ įvadinė 
užduotis. Mokinys į paskutinį modulį atsineša parengtą darbo vietos aprašą.

Priedas: Gamybinės praktikos darbo vietos aprašo forma.

Plačiau CD. Priedas Nr. 11, modulis „Įsidarbinimo projektavimas“.

XI MODULIS.
ĮSIDARBINIMO PROJEKTAVIMAS
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XII MODULIS.
BAIGIAMASIS MODULIS

TIKSLAS – įvertinti įgytas profesines ir bendrąsias kompetencijas ir numatyti tolimesnį profesinį 
kelią.

UŽDAVINIAI:
1. Aptarti per dvejus mokymosi metus įgytas profesines žinias ir įgūdžius; 
2. Išryškinti vertybes, kurių reikia norint kokybiškai teikti paslaugas;
3. Įgyvendinant bendruomeninį projektą ,,Gerbkime mokytoją“, atskleisti tikėjimo ir kūrybingumo 

vertybių svarbą asmens darniam bei prasmingam gyvenimui ir darbui. 

REZULTATAS – įvertintos įgytos profesinės ir bendrosios kompetencijos.

SMULKIOJO VERSLO ORGANIZAVIMO 
SKYRIUS

XII MODULIS
BAIGIAMASIS MODULIS

SKIRTA VALANDŲ: 108 

MOKYMO(SI) TURINYS:

 � Esminės profesijos žinios ir įgūdžiai; 

 � Vertybės, kurių reikalingose norint kokybiškai 
teikti paslaugas;

 � Tikėjimo ir kūrybingumo vertybių svarba 
asmens darniam bei prasmingam gyvenimui 
ir darbui įgyvendinant bendruomeninį projektą 
,,Gerbkime mokytoją“.

MOKYMO(SI) BŪDAI IR METODAI:

 � Konsultavimas;

 � Praktinis darbas; 

 � Savarankiškas darbas;

 � Vaidmenų žaidimai;

 � Refleksija;

 � Pristatymas.

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS:

Baigiamasis darbas – projektas ,,Mokiausi tam, 
kad...“

MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

 � Modulio mokymo(si) medžiaga;

 � Kompetencijų vertinimo tvarka.

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

 � Refleksijos klausimai; 

 � Bendruomeninio projekto pristatymas.

Plačiau žiūrėti CD. Priedas Nr. 12, modulis „ Baigiamasis modulis“.
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TERMINŲ ŽODYNAS

Adaptacija – tai prisitaikymo naujoje aplinkoje procesas, kuris priklauso nuo organi-
zacijos (įdarbinusios kompanijos ar mokymo institucijos) ir į ją atėjusios dirbti asmenybės. 

Atranka – darbo paieškos eigos dalis, kurios metu darbdavys (ar darbdavio įpareigoti 
specialistai) renkasi iš tam tikro skaičiaus kandidatų, siekiančių įsidarbinti.

Anizotropinė medžiaga – medžiaga, kurios savybės įvairiomis kryptimis skirtingos. 
Atsargumo frazės (P) – tai CLP sistemoje pakeistos saugos frazės (S frazės). Kiekviena 

atsargumo frazė susijusi su atitinkamu P kodu. Atsargumo frazėmis pateikiama patarimų 
dėl prevencijos priemonių, veiksmų įvykus nelaimei, pavyzdžiui, skubiosios medicinos 
pagalbos, ir saugaus cheminių medžiagų laikymo bei šalinimo. 

Bazė – chemijoje tai cheminis junginys, kuris turi laisvą elektronų porą su kuria gali 
prijungti H+ dalelę (protoną). 

Bidė – kriauklė su anga vandeniui nutekėti ir į viršų nukreiptu fontanėliu sėdint 
apsiplauti.

Biocenozė – sausumos ar vandens baseino plote gyvenančių augalų, gyvūnų ir mikro-
organizmų visuma, tarp kurių susiformavę nuolatiniai tarpusavio ryšiai ir vyksta energijos 
ir maisto medžiagų apykaita.

Brezentas – impregnuotas, tankus, stiprus audinys.
Buitinės chemijos priemonės – tai chemijos pramonės produktai, sudaryti iš vienos 

ar daugiau cheminių medžiagų ir įvairiais tikslais vartojami buityje.
Darbas – užsiėmimas (veikla), kurią pasirenka asmuo, siekdamas išnaudoti turimas 

žinias bei gebėjimus ir gauti už tai atlygį.
Darbdavys – asmuo ar organizacija, samdantys darbuotojus ekonominių santykių 

pagrindu.
Darbo paieška – asmens, ieškančio darbo, veiksmų seka, trunkanti tam tikrą laiko 

tarpą ir tiesiogiai priklausanti nuo darbo ieškančio žmogaus asmeninių pastangų. 
Darbo rinka – darbo vietų (darbo pajėgumų) pasiūlos ir paklausos santykių, kuriuose 

tenkinami individualūs profesiniai dirbančiųjų ir darbdavių tikslai ir interesai, visuma.
Darbuotojas – žmogaus ar organizacijos pasamdytas asmuo tam tikram darbui atlikti 

(darbuotojas, gaunantis algą, tas, kuriam sumokama).
Disocijacija – cheminis procesas, kai kompleksai, molekulės ar druskos išsiskiria į 

mažesnes molekules, jonus, ar radikalus. Paprastai tokia reakcija yra grįžtama. 
Dispergúoti [lot. dispergere – išsklaidyti, išbarstyti]: iš(si)sklaidyti smulkiomis dalelė-

mis kokioje nors terpėje.
Dulkės – smulkios (<10µm) kietų medžiagų dalelės, pasklidusios ore ar kitose dujose 

arba nusėdusios ant paviršių. 
Eutrofikacija – ekosistemos kitimas, sukeltas cheminių medžiagų, dažniausiai tirpių 

azoto ir fosforo junginių, pertekliaus. 
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Gyvenimo aprašymas (lot. curriculum vitae – CV) – asmens profesinės veiklos patirties 
ir kvalifikacijos santrauka. Šis dokumentas dažniausiai rengiamas siekiant įsidarbinti.

Fibrolitas – presuotos plokštės iš medienos drožlių, spalių, sujungtų cementu, rečiau 
kaustiniu magnezitu.

Gėlė – augalas, turintis estetinę vertę, dažniausiai vertinamas dėl žiedų, rečiau – dėl 
dekoratyvių lapų. Dauguma gėlių – žoliniai augalai.

Glazūra (vok.) – tai blizgantis stiklinis arba emalės sluoksnis plonos plėvelės pavidalo 
(0,1-0,3 mm storio), dengiantis keraminės medžiagos paviršių. 

Graffitis (it. graffito, graffiti) – tai įvairūs nupiešti, išbraižyti ar kitaip pavaizduoti pieši-
niai, vaizdai, įrašai ant gatvės statinių sienų ir panašių paviršių, panaudojant dažus, rašalą.

Grandiklis – aštrus, plokščias įrankis prikibusiems nešvarumams nuo lygaus pavir-
šiaus nuimti, pašalinti. Gali būti 4 bei 10 cm pločio. Įrankį saugu naudoti, nes jis išskleidžia-
mas tik darbo metu.

Gyvatvorė – tvora, sudaryta iš gyvų augalų (krūmų, medžių). 
Hidroksidas yra poliatominis jonas (dalelė), sudarytas iš susijungusių vandenilio ir 

deguoniesatomų. Jame deguonies atomas turi vienu elektronu per daug, todėl bendrasis 
jono krūvis yra -1.

Hidrotropija – blogai vandenyje tirpstančios medžiagos tirpumo padidinimas gerai 
tirpstančia medžiaga. 

Higroskopija – medžiagos gebėjimas absorbcijos arba adsorbcijos būdu iš aplinkos pri-
traukti vandens molekules.

Informacija – žinios apie faktus, įvykius, daiktus, procesus, idėjas, sąvokas, objektus, 
kurios kuriame nors kontekste turi kokią nors prasmę.

Intelektas – tai protas, sugebėjimas mokytis ir išmokti, suvokti naujas situacijas, 
atskleisti reiškinių ryšius.

Įvertinimas – procesas, kurio metu nustatomas tam tikro projekto, mokymo progra-
mos, kurso, mokymosi sitaucijos ir pan. vertingumas ir atitikimas nustatytiems kriterijams.

Jaurinis dirvožemis – dirvožemis, paplitęs vidutinių platumų miškų zonoje, kur 
būdingas vidutiniškai šaltas klimatas.

Karjera – įvairių socialiai reikšmingų žmogaus vaidmenų seka, kylanti iš darbo, 
mokymosi, saviraiškos ir laisvalaikio veiklų bei apimanti asmens profesinį gyvenimą, darbo 
vietas, pareigas ir pasiekimus.

Karjeros informacija – tai visa informacija, kuri padeda priimti efektyvius karjeros 
sprendimus ir siekti karjeros tikslų: informacija apie profesijas, studijas bei įsidarbinimo 
galimybes.

Kalkės – daug kalcio turintys milteliai. Buityje pasitaikančios kalkės – nuoviros, kurios 
yra kieto vandens pasekmė.

Kamienas – sumedėjęs medžio stiebas. 
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Kanalizacija – komunalinių (buitinių ir paviršinių) bei gamybinių nuotekų tvarkymo 
būdas, kai įrengiami požeminiai vamzdynai (kartais – antžeminių griovių sistema), kuriais 
nuotekos nukreipiamos į kaupimo, šalinimo ar valymo vietas.

Kilimas – austas, megztas, rištas, siūtas ar siuvinėtas bei klijuotas dailiosios tekstilės 
gaminys patalpoms puošti, šilumai sulaikyti, padidinti garso izoliacijai.

Komanda – tai žmonių grupė, siejama bendrų tikslų, galinti veiksmingai imtis bet 
kokio darbo ir jį efektyviai atlikti.

Komandinis darbas – darbo forma, paremta sugebėjimu dirbti drauge su kitais, sutel-
kus individualius gebėjimus, žinias, patirtį siekti vieningo tikslo ir rezultatų.

Kompetencija – gebėjimas veiksmingai atlikti tam tikrą veiklos funkciją ar veiklą, 
remiantis nustatytu standartu.

Kompetencijų aplankas – tai asmens žinias, gebėjimus bei įgūdžius įrodančių doku-
mentų, faktų ir kūrybinių darbų rinkinys.

Konsistencija – medžiagos tirštumas, takumas.
Krūmas – tai sumedėjęs, neilgaamžis augalas.
Lapas – pagrindinis autotrofinių augalų mitybos organas. 
Lydintysis (kreipimosi) laiškas – trumpa, aiškiai suformuluota žinia, kuria prisista-

toma ir trumpai paaiškinama, kokiu tikslu kreipiamasi.
Mastika – aromatinė derva, gaunama iš mastikinio medžio (Pistacia lentiscus), pri-

klausančio pistacijų genčiai. 
Medvilne vadinami pluoštai, dengiantys medvilnės augalo sėklas, augančias ant vien-

mečio ar daugiamečio krūmo šiltuose kraštuose.
Mokymo (studijų) planas – nuosekliai išdėstytų mokymo žingsnių (mokymo dalykų, 

modulių ir pan.) visuma, apimanti būtinus išteklius, terminus, vykdytojus ir kt. Planai gali 
būti: specialybės, teorinio (praktinio) mokymo, mokomojo dalyko, mokymo planas metams, 
semestrui ir pan.

Mokymo modulis – savarankiškas profesinio mokymo vienetas, kuriam būdingi: tiks-
las (siekiama kvalifikacija), turinys, didaktiniai ir metodiniai būdai bei įvertinimas.

Mokymo modulio elementas – sudetine mokymo modulio dalis.
Mokymo programa – teorinio ir praktinio mokymo elementų, sudarančių vieningą 

visumą ir laiduojančių konkretų išsilavinimą ir/ar kvalifikaciją, trumpas, nuoseklus ir 
struktūruotas aprašymas. Gali būti tam tikros specialybės, mokomojo dalyko, modulio, kva-
lifikacijos ir kt. mokymo programa.

Motyvacinis laiškas – dokumentas, rengiamas darbo ieškančio žmogaus, kuriame jis 
atskleidžia savo norą ir tinkamumą užimti būtent tą darbo vietą, į kurią pretenduoja. 

Nešvarumai – tai nepageidaujamos apnašos ant indų, baldų, drabužių, grindų paviršių. 
Nuoviros – virinant prikibusios nuosėdosprie indo sienelių.
Organiniai tirpikliai tai dietileteris, acetonas, toluenas ir kiti.

242 Aplinkos ir patalpų priežiūra. Modulinė profesinio ugdymo programa



Pagrindiniai valymo tikslai: palaikyti švarą, kad joje nesiveistų ligų sukėlėjai; išlaikyti 
gyvenamosios aplinkos estetinį vaizdą; užtikrinti normalų elektros prietaisų darbą.

Pareiginiai nuostatai – tai dokumentas, naudojamas darbdavių organizacijų, kuriame 
išdėstomos darbuotojo teisės, pareigos ir apibrėžiama jo atsakomybė.

Pavėsinė – tai nedidelis parko, sodo statinys poilsiui, pasislėpti nuo saulės ar lietaus.
Pavojaus piktogramos – tai standartiniai grafiniai ženklai, nurodantis cheminės 

medžiagos pavojingumo pobūdį. Šie simboliai ant valiklio pakuotės spausdinami juodai rau-
doname rombe. 

pH (vandenilio potencialas) – vandenilio jonų (H+) koncentracijos tirpale matas, paro-
dantis tirpalo rūgštingumą ar šarmingumą. 

Pokalbis dėl darbo (interviu) – kelių žmonių žodinė tarpusavio sąveika, turint iš anksto 
užsibrėžtą tikslą atrinkti geriausią kandidatą siūlomai darbo vietai užimti.

Poliamidas (PA) – tai vienas iš žinomiausių polimerų, pasižymi tvirtumu ir kietumu.
Polimerai – tai tokios medžiagos, kuriose kiekvieną molekulę sudaro nuosekliai 

sujungtų vienodų atomų grupių grandinė ir ta pati grandinė pasikartoja ritmiškai daugelį 
kartų.

Politūra – medienos apdailos skystis, sudarantis skaidrią, blizgią plėvelę.
Polivinilchloridas (sutrumpintai PVC) – dėl savo įvairiapusiškumo, ekonomiškumo, 

kokybės yra labai plačiai paplitęs plastikas. Tai polimeras su geromis cheminio atsparumo 
savybėmis, žema degumo klase, atsparus UV spinduliams. 

Profesija – atitinkamomis žiniomis, mokėjimais, sugebėjimais ir įgūdžiais pagrįstos 
žmonių veiklos kombinacijos, teikiančios jiems pasitenkinimą bei materialinio apsirūpi-
nimo ir aktyvaus įsijungimo į visuomeninio gyvenimo struktūras prielaidas.

Rekomendacija – dokumentas, kuriame aptariama ir palankiai įvertinama asmens 
veikla, pabrėžiant šios veiklos rezultatus ir jų svarbą. 

Segmentas – didelio tinklo maža dalis.
Streso valdymas – sąmoninga žmogaus veikla, kuria siekiama tikslingai veikti ir 

išvengti ilgalaikių streso sukeliamų padarinių.
Sukomplektuoti – sudaryti reikiamą rinkinį.
Šaka – (lot. Ramus) medžio ar krūmo struktūrinė medinga dalis.
Švaros lygiai yra trys: – higieniškus – per mikroskopą ant jų matyti tam tikras mikrobų 

kiekis; dezinfekuotus – per mikroskopą matyti labai mažas mikrobų kiekis; sterilius – ant 
jų mikrobų nėra. 

Transpiracija – (lot. transpirare, pranc. transpirer – „prakaituoti“) – vandens garavi-
mas iš augalo dalių, ypač lapų, mažesniais kiekiais iš stiebų, žiedų ir vaisių.

Treliažas – plona ažūrinė sienelė vijokliniams augalams prisitvirtinti.Padaryta iš keleto 
į žemę įtviritntų stulpelių, sujungtų skersinukais.Skirtas  auginti vijokliniams augalams.
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Tvora – vadiname sodybos architektūros elementą, žymintį sodybos ribas ir vienijantį 
atskirus statinius į vieną darnią visumą. Ją sudaro vartai, varteliai, stulpeliai ir tarpstulpių 
elementai. tvoros gali būti ilgaamžės, gaminamos iš medienos, metalo, mūro, betono.

Valikliai – cheminės medžiagos ar jų mišiniai, kurie dėl savo fizikinių ir cheminių 
savybių palengvina valymo procesą.

Valymas – tai nešvarumų šalinimas nuo įvairių paviršių ir daiktų, valymas apima 
šlavimą, plovimą, šveitimą, šluostymą, poliravimą, blizginimą, dezinfekavimą, siurbimą; 
valikliai – cheminės medžiagos ar jų mišiniai, kurie dėl savo fizikinių ir cheminių savybių 
palengvina valymo procesą; 

Valymo metodai yra trys: mechaninis valymas, cheminis valymas, kombinuotas 
valymas. 

Veja arba gazonas – (pranc. gazon) žemės sklypas, dekoratyviniais tikslais apsėtas 
žolėmis. Velėninis jaurinis dirvožemis - tipingas nepasotintasis balkšvažemis (velėninis jau-
rinis menkai pajaurėjęs lengvas priemolis).

Uoliena – yra vienalytės mineralinės sudėties mišinys, sudarantis vieną geologinį 
kūną, turintis specifinę struktūrą ir tekstūrą. 

Uratai – šlapimo rūgšties druska.
WC valikliai – valikliai skirti tik klozetui valyti.
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PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

PAVEIKSLO NR.,  
PAVADINIMAS PAVEIKSLO INFORMACINIS ŠALTINIS PERŽIŪROS 

DATA

3 MODULIS

1 pav. Kabantieji 
Babilono sodai ir 
senovės romėnų 
sodai

http://pasauliostebuklai.lt/babilono-sodai

http://www.kontikis.lt/romos-parkai.html 2015-02-23

2 pav. Kinų sodas ir 
viduramžių sodas

https://www.google.lt

http://etikeciupasaulis.lt/wayway/
prancuzija-luaros-slenio-pilys

2015-02-23

3 pav. Barokinio 
stiliaus sodas

http://www.ditma.lt/keliones/kitokia-prancuzija-
pasivaiksciojimas-po-prancuzijos-ir-vokietijos-
sodus/?print=1

http://www.ditma.lt/wp-content/uploads/2013/05/
Rundal%C4%97s-sodas.jpg

2015-02-23

4 pav. Šiuolaikiškas 
prancūziškas sodas

http://www.mytrips.lt/Pasakojimas/
Gimtadienis-pavasarineje-Normandijoje/854 2015-02-23

5 pav. Japoniškas 
sodas

http://idomybes.pasmama.lt/straipsnis/
kaip-atrodo-japoniskas-sodas-541 2015-02-23

6 pav. Medžiai ir 
krūmai

http://www.botanikos-sodas.vu.lt/lt/zalieji-puslapiai/
straipsniai/lianu-kolekcija 2014-04-23

7 pav. Gėlynai 
želdynuose

http://www.spec.lt/?cid=13158http://www.saulaine.lt/
pradzia/paslaugos/gelynai 2014-04-04

8 pav. Pergolė ir 
treliažas

http://www.supernamai.lt/
pavesines_pergoles_ir_kiti_sodo_statiniai 2013-11-12

9 pav. Pavėsinė http://www.supernamai.lt/wp-content/
images/13xfhq7Marijaus.jpg 2013-11-12

10 pav. Akmenys 
gėlyne

http://www.koshkinsad.ru 2013-11-12

11 pav. Vandens 
telkiniai

http://www.delfi.lt/gyvenimas/naujos_formos/
vandens-telkinys-kaip-isirengti.d?id=58651993

http://www.shutterstock.com
2013-11-12
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12 pav. Tvoros http://www.gajausta.lt/tvoros_is_cinkuoto_metalo_profiliu.
html

http://www.airenai.lt/gaminiai/tvoros
2013-11-12

13 pav. Stacionarūs 
židiniai

http://www.zidiniai.com/zidiniai_0000a8.htmhttp://www.
lietuviskiskelbimai.co.uk/skelbimas/22164 2013-12-03

14 pav. Rankiniai 
aplinkos priežiūros 
įrankiai

http://www.stokker.lt/p:1474886/sodo-irankiai-ir-technika/
sodo-irankiai/greblys-lapu-mazas

http://www.gardena.com/lt/garden-care-tools/gardening-
tools http://www.eltega.lt/en/Products/stuff

2014-04-04

15 pav. Šluotos http://www.leifheit.lt/lauko-sepetys-su-teleskopiniu-kotu

http://ksv.lt/shop/irankiai/sepeciai/lauko-sluota-street-be-
koto.html

2014-04-04

16 pav. Žolės 
žirklės, sodininko 
peilis, sekatorius

http://www.gardena.com/lt/lawn-care/
mechanical-grass-shears

http://www.walnuts.lt/irankiai.
php?lt=kaip_pasirinkti_sodo_peili

http://irankiucentras.lt/
svertinis_sekatorius_prasilenkianciais_asmenimis-111340

2014-04-04

17 pav. Vejos 
priežiūros įrankiai

http://www.mastermann.lt/lt/produktai/irankiai-ir-
aap/sodo-ir-darzo-technika/elektrines-zoliapjoves/
bosch-rotacine-zoliapjove-rotak-43/,prid.1177

http://www.parkutechnika.lt/STIHL/motorines-zoliapjoves/
benzinines-zoliapjoves-namams-sodui

http://www.ginalas.lt/lt/katalogas/makita/
akumuliatoriniai-irankiai/kiti-irankiaicat106/1901.html

2014-04-04

18 pav. Įvairių talpų 
komposto dėžės

http://www.zoliu-seklos.lt/meniu-komposto_dezes-80.html 2014-04-04

19 pav. Šakų 
smulkintuvas ir 
sodo traktoriukas

http://irankiucentras.lt/saku_smulkintuvas_axt_
rapid_2000-0600853500_bosch#.U1ZnN6ISoxw

http://www.parkutechnika.lt/
Vejos_pjovimo_traktorius_VIKING_MT_5097_Z

http://www.radesta.lt/22-sodo-prieziuros-irankiai?p=3

2014-04-04

20 pav. Aplinkos 
tvarkymo įranga

http://www.tgp.lt/motorines-slavimo-masinos/
slavimo-masina-as-motor-as-730-ecobrusha-1206264550-722

http://www.bigbox.lt/Smulki-buitine-technika/Valymo-
technika/Mechanines-sluotos/Mechanine-sluota-
KARCHER-S-650.html

2014-04-22
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21 pav. Sniego 
valytuvai

http://lietukis.lt/sodui-darzui-miskui/sniego-valytuvai/
parduodami-sniego-valytuvai_58039

http://www.emolus.lt/lt/musu_prekes/
benzininiai_sniego_valytuvai/
sniego_valytuvas_elektrinis_hecht_920

2014-04-22

22 pav. Lapų 
pūstuvai ir 
surinkėjai

http://www.b-a.lt/p96378/
Motorinis-lapu-surinkejas-BENASSI-AF-100-70-cm-5-5-AG- 

http://www.emolus.lt/lt/musu_
prekes/lapu_nuputejai_surinkejai/
lapu_nuputejas_surinkejas_elektrinis_hecht_2800

2014-04-04

23 pav. Įvairūs 
smėlio, trąšų, 
druskos mišinių 
barstytuvai

http://www.zoliapjoves.lt/Vejos-seklos-ir-trasos/Trasu-
barstytuvas-Earthway-2050SU.html

http://tiknamams.lt/sodo-technika/barstytuvai.html
2014-04-30

24 pav. 
„Combisystem“ 
trinkelių ravėtuvas

http://www.gardena.com/lt/garden-care-tools/
gardening-tools/kiemo-ravetuvas 2014-04-30

25 pav. Aplinkos 
priežiūros 
mechanizmai

http://www.gepetsystem.lt/starmix-sluotos

http://www.tgp.lt/Lapu-siurbliai-pustuvai/
lapu-siurblys-agrinova-as10as10d1-701

2014-04-30

26 pav. Aplinkos 
priežiūra žiemą

http://lt.lt.allconstructions.com/portal/
categories/223/1/0/1/product/24010/
sniego-valymo-irangos-nuoma-vilniuje-ir-kaune

2014-04-30

4 MODULIS

1 pav. Medžių ir 
krūmų formos

http://gamta.vdu.lt/bakalaurai/pop_straipsniai/medziu_
ivairove/medziu-ivairove.html 2014-04-30

2 pav. Augalų 
dauginimas 
atlankomis

http://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/309/1/0/1/
article/10795/augalu-dauginimas-atlankomis 2014-04-30

3 pav. Augalų 
vegetatyvinis 
dauginimas ir 
dauginimas 
sėklomis

http://www.gaspadorius.lt/sodo-augalai/lazdynu-
dauginimas.htm

http://www.musekautas.lt/?p=1369 2014-04-04

4 pav. 
Dekoratyvusis 
sumedėjusių 
augalų karpymas

http://www.sodininkyste.lt/sodo-puosmena-buksmedis

http://www.delfi.lt/gyvenimas/naujos_formos/
buksmedziu-transformacijos.d?id=40189503

2014-04-30

253Aplinkos ir patalpų priežiūra. Modulinė profesinio ugdymo programa



5 pav. Medžio 
genėjimas ir 
vaizdas žydėjimo 
metu

http://www.agroakademija.lt/sodininkyste/?sid=598

2014-04-30

6 pav. Bonsai http://backyardideas.biz/how-to-gow-a-bonsai-tree-indoors 2014-04-04

7 pav. Laisvai 
augančios 
ir karpoms 
gyvatvorės

http://www.sodogeles.lt/lapuociu-gyvatvores-a-b/

http://www.eglesstilius.lt/
tinklarastis/84-gyvatvores-pirma-dalis

2015-01-20

8 pav. Lapuočių 
gyvatvorės: 
kaulenis, skroblas, 
lanksvos

http://e.fitoras.net/lanksvos.html

http://www.rojaussodai.lt 2015-01-20

9 pav. Gyvatvorės http://www.soltra.lt/index.
php?content_id=6&cat=3&show=9&paging=1 2014-04-04

10 pav. Ilgakočiai 
genėjimo 
sekatoriai

http://www.sodoekspertai.lt/sodo-iranga/
teleskopinis-saku-genetuvas-aukstapjove-echo-ppt-2

http://www.parkutechnika.lt/AKCIJOS/Fiskars_sodo_irankiai
2014-04-04

11 pav. Gyvatvorių 
genėjimo žirklės, 
šakų pjovimo 
pjūklas

http://www.irankiai.lt/Naujienos/Licio-jonu-
akumuliatoriniai-sodo-irankiai.html

http://irankiucentras.lt/sodas-kiemas/sodininko-irankiai/
gyvatvoriu-zirkles

2014-04-04

12 pav. Rankiniai 
genėjimo ir 
karpymo įrankiai

http://irankiucentras.lt/
akum-genejimo_pjuklas_bosch_keo_10-8v-0600861900

http://www.sodininkams.lt/index.php/prekes/vaismed/
genejimo-zirkles-gardena-comfort-500-bl.html

2014-04-04

5 MODULIS

1 pav. Stiklas http://www.msistemos.lt/files/gallery/Laminuotas_stiklas_
AB-027.jpg

http://www.ekspertai.lt/plastikiniai_langai/straipsniai/
plastikiniai_langai

2014-05-21

2 pav. Medžio 
kamieno 
anatominės dalys

http://technologijos.weebly.com/uploads/3/6/5/1/3651347/
medienos_savybes.pdf 2014-12-29

3 pav. Medienos 
makrostruktūriniai 
elementai

http://tamsoje.lt/medienos-teksturos

http://www.stilmeda.lt/Files/Image/tvoros-lentos-
suapvalintais-kampais-pjuvis-m.jpg

2014-03-17
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4 pav. Medienos 
rūšių spalvos

http://technologijos.weebly.com/uploads/3/6/5/1/3651347/
medienos_savybes.pdf 2014-12-29

5 pav. Medienos 
rūšių tekstūra

http://technologijos.weebly.com/uploads/3/6/5/1/3651347/
medienos_savybes.pdf 2014-12-29

6 pav. Klijuota 
fanera ir lenta 
iš natūralios 
medienos

http://www.sinyavka.zubr.com/Fanera.jpg

http://www.ledausta.lt/lt/produkcija/terasines_lentos-65.
html

2014-03-17

7 pav. Parketas ir 
grindjuostės

http://www.daineda.lt/index.php?psl=313

http://www.daugis.lt/parketo-galerija

http://www.parquet.lt/article/New-page-171.html

2014-05-23

8 pav. Medžio 
plaušo plokštės ir 
kamštinė danga

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT1J
PC4m5eytjXBLbqWSLTOqE_FL9GMUc9Q-x5SSFOO9Wp9lXA0Pg

http://www.supernamai.lt/wp-content/images/c4gabgf1.jpg
2014-03-17

9 pav. Natūralaus 
akmens 
panaudojimas

http://www.dekoratyviniaiaugalai.lt/Jusu-valdai/
Puosybos-elementai/Naturalus-akmuo-aplinkai-fasadui-
interjerui/%28offset%29/20

2014-03-17

10 pav. Marmuras 
ir granitas

http://marmuras.lt/?marmuras-ir-granitas,24 2014-03-23

11 pav. Keraminiai 
gaminiai

http://www.alio.lt/pub/img/custom/blog/2010/01/Ceramic-
Tile-Wetlands-800x600.jpg

http://encrypted-tbn2.gstatic.com/
images?q=tbn:ANd9GcRZDbr-FEfYqhGGPF3-xhKgqHKkOlEUlV
NG5X5UORzyPqLF1IQKIA

http://spredas.lt/1803/
jaukus-vonios-kambarys-%E2%80%93-ir-mazoje-erdveje/

2014-03-17

2015-01-02

12 pav. Linoleumai http://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRJZ
Dlg2rhwHVnFF2VSmMX4HSnbCKiBpQRyelJOD0GBygM58Kyd

http://www.interjeras.lt/tl_files/catalogs/news/2010_
rugpjutis/IP3/Neida/linoleum04b_linoleumas.jpg

2013-03-17

13 pav. 
Homogeninės PVC 
dangos

http://www.dubingiai.lt/lt/info/kiti-puslapiai/
homogenines-pvc-dangos-kolekcijos 2014-03-17

14 pav. 
Heterogeninės PVC 
dangos

http://www.dubingiai.lt/lt/info/kiti-puslapiai/
heterogenines-pvc-dangos-kolekcijos 2014-03-17
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15 pav. Patalpų 
priežiūros 
priemonių 
pakuotės

http://www.ringuva.lt

http://www.manjana.lt/grindu-valymas-ir-prieziura/10/8 2014-12-29

16 pav. Aerozolinės 
valymo priemonės

http://www.senukai.lt/laisvalaikis-sportas-auto/
automobiliu-prekes/dazai-kosmetika-hermetikai/
automobiliu-prietaisu-skydelio-valiklis-scic-ma-fra-oxid_4.
html

http://www.hansaflame.com/index.
php?page=zidiniu-stiklu-valikliai

http://www.balticdecor.lt/index.
php?c=svara&k=chemijos_priem

2014-03-17

17 pav. Langų 
valikliai

http://www.assorti.lt/userfiles/uploader/dr/dr-schnell-
glasan-koncentruota-priemone-generaliniam-langu-
valymui-1l.jpg

http://www.klinpark.ru/resize.php?f=/upload/iblock/2f4/2f4
830e652c91319641342838ccd8607.jpg&s=0&w=200&h=240

http://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-
g0MnZQCGopyMl5w5PUm59jv6yFB0XaybzMkxtsMfPh1Gf
imt

2014-03-17

18 pav. Orkaičių 
valikliai

http://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSi-
PpsSuUdUoc6Z1_vSz7R7witE0o8WV1pjzWP-Gk6N3xOL-xn

http://www.svarosprekes.lt/product_images/z/valympr_
orkaitkoslita__60290.jpg

http://www.e-senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images//
z1/00005000968650009686_z1.jpg

2014-03-17

19 pav. 
Kanalizacijos 
vamzdžių valikliai

http://reavita.lt/lt/katalogas/buities-ukio-prekes/buitine-
chemija/kanalizacijos-prieziura/kanalizacijos-vamzdziu-
valiklis-tiret-500ml-.htm

http://www.higeja.lt/produktai/
kanalizacijos-vamzdziu-valikliai

http://www.e-senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images//
z1/00005063469250634692_z1.jpg

http://www.svarosprekes.lt/products.
php?product=Kanalizacijos-vamzd%C5%BEi%C5%B3-valiklis-
%22J%C4%97ga%252d1%22-granul%C4%97mis%2C-550-g#

2014-03-17

20 pav. Baldų 
valikliai

http://encrypted-tbn0.gstatic.com/images
?q=tbn:ANd9GcSH2BIqGfpMN61vEmm8NRM
a2A_BoiAXwpx4NNs1PGTMVH33Ldh3C11VYaAF

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ7
BsNJQVLlC6kloMSPcYOWno5Kq9YP-zw0p7swqMfBL6KHjfs9

http://www.libeta.lt/Kilimu-valiklis-YPLON-600ml-980.html
?productpage=0&productid=628

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQy
A4QZZU9yXXdTHCgL2nqSH-t6pm7bWTRGruI62dG-Dhd5sReb

2014-03-17

256 Aplinkos ir patalpų priežiūra. Modulinė profesinio ugdymo programa



21 pav. Rūgštinės 
sanitarinės valymo 
priemonės

www.ksv.lthttp://www.sparus.lt/Products/28/554/1728/
powerfix-gel.html 2014-03-17

22 pav. Ekologiški 
sanitariniai 
valikliai

http://encrypted-tbn1.gstatic.com/
images?q=tbn:ANd9GcSXRi5RHrc_
H8HLzgBLfR1sDU9Da9NVwXZUACdutoWSu4YqBV0S

http://www.munkavedelem-higienia.hu/galeria/
termekek/s/1385722514_j300802_ambital.jpg

2014-05-27

23 pav. Šluostė, 
šluostės laikiklis, 
sausintuvas, 
grandiklis

http://www.sparus.lt/products/byhierarchy/47/1728.html

2014-03-17

24 pav. Popierius 
įvairių paviršių 
sausinimui

http://www.tork.lt
2015-01-07

25 pav. 
Mikropluošto ir 
paprasta šluostė 
valymo metu

http://sluostes.lt/kas_yra_mikropluostas

2015-01-08

26 pav. Komplektas 
grindims valyti

http://www.sparus.lt/products/byhierarchy/3/1728.html 2014-03-17

27 pav. Vežimėliai 
patalpoms tvarkyti

http://www.sparus.lt/products/byhierarchy/42/1728.html 2014-03-17

28 pav. Pirmieji 
dulkių siurbliai

http://www.luxlietuva.eu/apie_mus/istorija/
dulkiu_siurblio_istorija 2015-01-02

29 pav. Centrinės 
dulkių siurbimo 
sistemos

http://namumeistras.lt/place/
centriniai-dulkiu-siurbliai-cyclo-vac

http://www.nit.lt/produktai-paslaugos/dulkiu-siurbliai
2015-01-02

30 pav. Dulkių 
siurbliai

http://www.sparus.lt/products/byhierarchy/37/1728.html 2014-03-17

31 pav. Sauso ir 
drėgno siurbimo 
siurbliais

http://www.sparus.lt/products/byhierarchy/37/1728.html

http://ksv.lt/shop/gamintojai/karcher.html?p=2 2014-03-17

32 pav. Šveitimo 
mašinos

http://www.google.lt/search?q=%C5%A1veitimo+ma%C5%A1i
nos&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ZfMmU7yeDKq
n4ASVzoDwCA&ved=0CDgQsAQ&biw=1024&bih=675

2014-03-17
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33 pav. Šveitimo 
šepečiai

http://www.manjana.lt/catalog/products

http://www.lispimeks.lt/index.php?cid=10964
2014-03-17

34 pav. Grindų 
poliravimo 
mašinos

http://www.manoirankiai.lt/get.php?i.10701:w.55:h.45

http://www.kaercher.lt/versions/lt/assets/gallery/gallery_
product_10568200/10568200_popup.jpg?141014

http://www.gotas.lt/showimg/numatic_dulk_m_49s.jpg/200

2015-01-07

35 pav. Grindų 
plovimo mašinos

http://www.manjana.lt/grindu-valymo-masinos/5/77

http://www.skelbiuparduodu.lt/1667-pramonine-tech/16309-
nauja-elektrine-grind-plovimo-

2015-01-05

36 pav. Lango rėmo 
plovimas

http://remontuokim.lt/images/plastikiniu-langu-
reguliavimas/lango-staktos-valymas.jpg

http://www.gealan.lt/lt/pirkejams/prieziura

http://www.anonsas.lt/f/image/filename/0/6/68223/langu_
valymas_naturaliomis_priemonemis.jpghttp://cdn.clickto.
com/212/userimgs/logo.png

2014-03-21

2015-01-05

37 pav. Stiklo 
šveitimas

http://www.anonsas.lt/f/image/filename/0/6/68223/langu_
valymas_naturaliomis_priemonemis.jpg

http://cdn.clickto.com/212/userimgs/logo.png
2014-03-21

38 pav. Stiklo 
sausinimas, 
palangės valymas, 
darbo vietos 
sutvarkymas

http://www.realservice.lt/Langu%20valymas3.jpg

http://www.viss.lt/dati/akmens_apstrades_darbnica/
akmens-virsmas-palodze.jpg

2014-03-20

2015-01-07

39 pav. Medinių 
baldų valymas

http://www.supernamai.lt/wp-content/images/
wokx9zpcleaning.jpg

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR
WWna7YoUfhPX2rll9ba9b9ucpl7jqFzupErNxT6OFKUXQz7wGyg

2014-03-20

40 pav. 
Mikropluošto 
audinio 
paruošimas 
paviršių valymui

http://sluostes.lt/kas_yra_mikropluostas

2015-01-07

41 pav. Sanitarinių 
patalpų paviršių 
valymas

http://g1.dcdn.lt/images/pix/730x360/e98cf2e5/buto-valymas-
valyti-tvarkymasis-61235607.jpg

http://www.voniosradiatoriai.lt/Files/Produktai/Duso_
kabinos/stiklo_valymas.jpg.jpg

http://www.ravak.lt/img/_/pp1-pece.foto/ravak11-534-rapier-
rkcp4.jpg

2014-03-21
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42 pav. Sanitarinių 
patalpų elementų 
valymas

http://g4.dcdn.lt/images/pix/224x224/b9f30a11/unitazo-
valymas-62283955.jpg

http://g3.dcdn.lt/images/pix/file63098364_3_foto.jpg
2014-03-21

43 pav. Sanitarinės 
patalpos po 
remonto

http://www.lff.lt/article/14220/04_utena-2008-06.jpg

http://www.feltoma.lt/galery/_feltoma/statybos_darbai/
remontas/remontas_5_d_.jpg

2014-03-20

44 pav. Grindų 
paruošimas 
vaškavimui, 
grindų vaškavimas

http://www.g.imones.lt/files/gallery/!98462_9.jpghttp://
images01.olx.lt/ui/11/74/83/1294987700_156937183_1-
Nuotraukos--Parketo-mediniu-grindu-alyvavimas-
lakavimas-dazymas.jpg

2014-03-21

45 pav Grindys 
prieš vaškavimą ir 
po vaškavimo

Avmor produktų naudojimo katalogas

6 MODULIS

1 pav. Kilimai ir 
kiliminės dangos

http://www.dubingiai.lt/uploads/rte/hhhh.jpg

http://www.interjeras.lt/naujiena/
sintetinis-ar-vilnonis-kilimas-kuri-pasirinkti

2014-05-20

2015-01-07

2 pav. Kiliminė 
danga su vienodo 
ir skirtingo aukščio 
pūko kilpa

http://www.iris.lt/grindu-danga/kilimine/kilimine-danga

2015-01-07

3 pav. Kilimėlis su 
polivinilchlorido 
pagrindu

http://reavita.lt/full/site/gallery/5424/1.jpg

http://www.danclean.lt/wp-content/flagallery/kilimeliu-
nuoma/kilimeliu-nuoma.jpg

2014-05-27

4 pav. Baldų 
gobelenai

http://www.gobelenonamai.lt/lt/baldu-audiniai 2014-05-27

5 pav. Medvilnės, 
šilko ir lino 
pluoštų gamybos 
žaliavos

http://www.siltassiulas.lt/idomu-2/pluostu-ypatumai/
kiti-naturalus-pluostai

http://www.anonsas.lt/f/image/filename/0/6/62166/silko_
kokonas.png

http://g.diena.lt/00/01/7935bb.jpg

2015-01-07

6 pav. Medvilnės, 
šilko ir lino 
pluoštai

http://www.plungesvilna.lt/services.html

http://mazaseriukas.lt/images/MEBFWT.jpg 2015-01-07
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7 pav. Natūrali 
ir dirbtinė oda 
baldų gamybai ir 
natūralios odos 
baldai

http://www.beta.skelbiu.lt/skelbimai/naturalios-odos-
baldai-14069458.html

http://www.zakona.lt/produktai/cid-179.html 2015-01-07

8 pav. Kilimų 
valymo milteliai

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTD-
qxlfemwQAflb5KIq9AwkWjgosUzB4oEz6mw7OQ3wpLS1dT
kTA

http://www.topmark.lt/component/
virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.
tpl&product_id=107&category_id=12

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/
images?q=tbn:ANd9GcR62y1r_Ug4Kp_
dcS5Fqrcuc3jmotFOopUBx8K1McCj8NzKPKrg

2014-05-20

9 pav. Drėgni 
kilimų valikliai

http://www.ipw-cistiacestroje.sk/img_prod/carpasol.jpg

http://www.charlot.lt/media/catalog/product/cache/1/
small_image/135x135/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/
D/S/DS001755.JPG

http://www.servis-uborka.com/gallery/product/kiehl/75/
pic_1.jpg

2014-05-20

10 pav. Kilimų 
dėmių valikliai

http://sluostes.lt/norwex-kilimu-demiu-valiklis-n

http://www.vanishinfo.ru/product.php?id=15

http://www.assorti.lt/userfiles/uploader/ri/ringuva-x-
koncentruotas-demiu-valiklis-su-tulzimi-250ml.jpg

http://www.safetyexpress.com/e_product_details.aspx?MapI
D=10&InternalCatID=27&InternalCatSubID=24&pr=11262673

2014-03-25

11 pav. Natūralios 
odos priežiūros 
priemonės

http://newknowledgebase.com/wp-content/uploads/2013/04/
European-Leather-Restorer-for-Leather-Cleaner-and-
Conditioner-16-oz.jpg

http://www.magresbaldai.lt/Files/Image/apie_naturalia_
oda_4.jpg

2014-03-26

12 pav. Sauso 
siurbimo įranga 
kiliminei dangai 
prižiūrėti

http://www.kaercher.lt/versions/lt/assets/gallery/gallery_
product_10080570/10080570_popup.jpg?141014

2014-03-26

2015-01-09

13 pav. Įranga 
kiliminei dangai 
plauti

http://kaina24.lt/img/10/862/dulkiu-siurblys-numatic-
george-gve370-2.jpg

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTy
WEQwaQS8NfCKaEtzkUALozFXHBxvKQ2qP9J9_4UubW6pT1nT

http://www.manjana.lt//u/p/2367.jpg

2015-01-09
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14 pav. Įranga 
kiliminei dangai 
plauti karštais 
vandens garais

http://www.kaercher.lt/versions/lt/assets/gallery/gallery_
product_14393100/14393100_popup.jpg?141014

http://derekis.lt/images/products/ssnv1400.jpg?1402547702

http://www.derekis.lt/images/products/cr-7013_2.jpg

2014-01-13

15 pav. Nešvarumų 
surinkimo karštais 
vandens garais 
schema

http://www.kaercher.lt/versions/lt/assets/gallery/gallery_
product_14393100/14393100_1_596x300_popup.jpg?141014

http://www.kaercher.lt/versions/lt/assets/gallery/gallery_
product_14393100/14393100_2_596x300_popup.jpg?141014

2014-01-13

16 pav. Kiliminės 
dangos ir minkštų 
baldų plovimo 
schema

http://www.karcher-parduotuve-deimena.lt/uploads/
images/produktai/Profesionalus/spruehex_puzzi.jpg

http://www.mecrotechnikonas.lt/karcher2013/static/
products/se4001/7.jpg

2014-03-26

17 pav. Šveitimo 
mašinos

http://www.manjana.lt//u/p/621.jpg

http://www.gotas.lt/showimg/numatic_plyt_518s.jpg/200

http://4.bp.blogspot.com/-LCWogbM3pu4/Td1LGtltGFI/
AAAAAAAAADs/trac2gBRn54/s1600/karcher+bds+33+4.jpg

2015-01-16

18 pav. Kiliminės 
dangos sausas 
siurbimas

http://www.mecrotechnikonas.lt/karcher2013/static/
products/sv1902/15.jpg

http://g1.dcdn.lt/images/pix/730x360/99965bb7/kilimine-
danga-63213798.jpg

2014-03-26

19 pav. Kilimų 
plovimas su 
šveitimo mašina 
ir nešvarumų 
susiurbimas

http://www.visalietuva.lt/cimg/products/856913_kilimu_ir_
kiliminiu_dangu_gilu.jpg

http://svarosbroliai.lt/patalpu-valymas/wp-content/
uploads/2013/04/Kilimu-cheminis-valymas-q15x.jpg

2014-03-26

20 pav. Minkštos 
grindų dangos 
plovimas drėgno 
valymo įranga

http://www.mecrotechnikonas.lt/karcher2013/static/
products/se4001/4.jpg

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&s
ource=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=7yMiw
Vyd0_pDhM&tbnid=uU4lRwxsFV-EOM:&ved=0CAUQjR
w&url=http%3A%2F%2Fstampartetc.blogspot.com%2F
&ei=pscyU5PsGsSmtAanzoGQAQ&bvm=bv.63738703,d.
bGQ&psig=AFQjCNGCf3LOMzYM-HhPPu9j6XrlNkppPA&
ust=1395923151436740

2014-03-26

21 pav. Kiliminės 
dangos valymas 
garais

http://grupinis.lt/client/images/end3g.png
2015-01-12

22 pav. Minkštų 
baldų priežiūra

http://www.mecrotechnikonas.lt/karcher2013/static/
products/sv1902/13.jpg

http://www.erelita.lt/site/images/nuotraukos/Audinio_
prieziura_1.png

2014-03-26

261Aplinkos ir patalpų priežiūra. Modulinė profesinio ugdymo programa



23 pav. Minkštų 
baldų plovimas

http://valymomenas.lt/wp-content/uploads/2014/01/
Upholstery_Before-200x200.jpg

http://esu-svarus.weebly.com/
uploads/5/0/0/2/5002866/2634791.jpg

2014-03-26

24 pav. Odinių 
baldų valymas

http://www.svarosspektras.lt/phpThumb.php?src=/
userfiles/image/odiniai%20baldai%20pgr.jpg

http://zinaukaip.lt/wp-content/uploads/2013/04/Kaip_valyti_
odinius_baldus.jpg

2014-03-26

7 MODULIS

1 pav. Pagrindinės 
žydinčio augalo 
dalys

Vaidelys J. (2007). „Gėlininko pradžiamokslis“. Vilnius: 
,,Valstiečių laikraštis“

2 pav. Žiedo 
sandara

Vaidelys J. (2007). „Gėlininko pradžiamokslis“. Vilnius: 
,,Valstiečių laikraštis“

3  pav. Žiedynų 
tipai

Vaidelys J. (2007). „Gėlininko pradžiamokslis“. Vilnius: 
,,Valstiečių laikraštis“

4 pav. Gigantiškoji 
viktorija ir 
margaspalvė 
tigrenė

http://lt.wikipedia.org/wiki/Giganti%C5%A1koji_viktorija

http://www.mudubudu.lt 2014-04-24

5 pav. Totorinis 
kermėkas 
ir vasarinis 
kermėkas

https://www.99roots.com/en/plants/baby-s-breath-2-p35828

http://pss.uvm.edu/pss123/fclimon.html 2014-04-24

6  pav. Diktonas http://www.sodelis.lt/2013/11/gelynas-sala.html 2014-04-24

7 pav. Gailiardija http://plants2grow.co.uk/index.php?main_page=product_
info&cPath=14&products_id=204&zenid=507c10b5378ab815c64
dc1bdf4cb5d2c

2014-04-24

8 pav. Taisyklingi 
žiedai (tulpės, 
aguonos) ir 
netaisyklingi  
žiedai (našlaitės, 
pentinis)

http://www.google.lt/search?q=Gigantiškoji+viktorija+ir+m
argaspalvė+tigrenė&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Eu
5YU9-8POrf4QTXwYGgAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1440&bih=
768#q=Žiedų%2C+žiedynų+formos&tbm=isch&imgdii=

http://www.valstietis.lt/Pradzia/Patarimai/Sodyba/
Truksta-tik-juodu-ziedu

http://www.vysniauskugeles.lt/katalogas.php?g=131&pg=136

2014-04-24
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9 pav. Sėklos: 
saulėgrąžos ir 
medetkos

http://www.google.lt/search?q=Gigantiškoji+viktorija+ir+m
argaspalvė+tigrenė&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Eu
5YU9-8POrf4QTXwYGgAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1440&bih=
768#q=sėklos&tbm=isch&imgdii=

2014-04-24

10 pav. Šaknų 
sistemos

Vaidelys J. (2007). „Gėlininko pradžiamokslis“. Vilnius: 
,,Valstiečių laikraštis“

11 pav. Stiebų 
formos

Vaidelys J. (2007). „Gėlininko pradžiamokslis“. Vilnius: 
,,Valstiečių laikraštis“

12 pav. Pakitę 
stiebai

Vaidelys J. (2007). „Gėlininko pradžiamokslis“. Vilnius: 
,,Valstiečių laikraštis“

13 pav. Lapų 
formos

Vaidelys J, Klimavičius D, Markevičienė L, Misiūnas D. 
(2007). „Gėlininkystė“. Mastaičiai: Kauno kolegijos leidybos 
centras. 

14 pav. Vienmetės 
gėlės: meksikinis 
žydrūnas, 
petunijos

http://www.augalai.info/zydrunas-meksikinis-ageratum-
houstonianum.html

http://www.ve.lt/naujienos/laisvalaikis/patarimai/
kokias-geles-ir-darzoves-seti-kova-700710

2014-06-18

15 pav. Vienmetės 
gėlės: nasturtės, 
gvazdūnės

http://www.geliurojus.lt/geles/kambarines-geles/
gele-nastarte-tropaeolum

https://www.harrisseeds.com/storefront/p-3476-zinnia-
magellan-mix-f1.aspx

2014-06-18

16 pav. Dvimetės 
gėlės: rusmenės, 
našlaitės, žilės, 
šiurpiniai 
gvazdikai.

http://www.americanmeadows.com/perennials/foxglove/
foxglove-apricot-beauty

http://www.sodospalvos.lt/Skaitytoju_klubas-1496-N_
Dvimetes_geles_prazys_jau_pirmaja_vasara,  http://www.
vedrana.lt/geliu_seklos

2014-06-18

17 pav. 
Daugiametės 
gėlės: kraujažolės, 
bijūnai, pentiniai, 
melsvės

http://www.sodospalvos.lt/Geles_daugiametes

2014-04-24

18 pav. 
Daugiametės, 
lauke 
nežiemojančios 
gėlės: jurginas, 
hortenzija

http://www.seklos.lt/lt/straipsniai

http://www.ve.lt/naujienos/laisvalaikis/patarimai/
kaip-auginti-hortenzija

http://www.supermama.lt/forumas/lofiversion/index.php/
t872566.html

http://www.zieduspalvos.lt/gele.php?kod=P-11a

2014-04-24
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19 pav. 
Daugiametės, 
lauke 
nežiemojančios 
gėlės: juostuotosios 
pelargonijos, 
cimžiedos

http://www.seklos.lt/lt/straipsniai

http://www.ve.lt/naujienos/laisvalaikis/patarimai/
kaip-auginti-hortenzija

http://www.supermama.lt/forumas/lofiversion/index.php/
t872566.html

http://www.zieduspalvos.lt/gele.php?kod=P-11a

2014-04-24

20 pav. 
Svogūninės ir 
gumbasvogūninės 
gėlės: hiacintai, 
tulpės, narcizai ir 
gumbasvogūninė 
ksifiumai

http://www.sodospalvos.lt/Geles_svogunines

http://www.sodasirdarzas.lt/geles/jacintai

http://namaijums.lt/sodas/
svogunines-geles-balkono-lovelyje-ar-vazonuose

http://www.agronomija.lt/skelbimai/skelbimas/10/
viendienes-vilkdalgiai-tulpes-ir-kitos-svogunines-geles/
kaunas-visa-lietuva-eu/augalininkyste

2014-04-24

21 pav. Gėlių 
įvairovė

http://www.birzietis.
lt/?data=2012-09-18&rub=1330940939&id=1346131942

http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/tradicinis-renginys-
augalu-kolekcijos-gamtamokslines-kompetencijos-ugdymui

http://aplinkosprojektas.blogspot.com/2012_06_01_archive.
html

2014-04-24

22 pav. Augalų 
žiedų ir lapų 
išsidėstymo 
įvairovė

http://www.sodelis.lt/2013_02_01_archive.html

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiem%C4%97

http://lt.wikipedia.org/wiki/Bergenija

2014-04-24

23 pav. Spalvų 
ratas

http://tamsoje.lt/dvylikos-pagrindiniu-spalvu-ratas 2014-04-24

24 pav. Gėlių 
spalvos

http://www.sodininkyste.lt/spalvu-itaka-zmogui-ir-aplinkai

http://www.mesmoterys.lt/kml/
romantiskiausios-geles-ka-jos-reiskia-515

http://www.supermama.lt/forumas/lofiversion/index.php/
t600889-500.html

2014-04-24

25 pav. Gėlynai http://www.eglesstilius.lt/
tinklarastis/88-gelynas-pirma-dalis

http://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/223/1/0/1/
article/9073/puoselejamos-geles-graziausios

2014-04-24

26 pav. Gėlynų 
akcentai

http://www.delfi.lt/gyvenimas/naujos_formos/
taisyklingas-ir-tvarkingas-sodas.d?id=58761449

http://www.delfi.lt/gyvenimas/naujos_formos/
netiketas-sprendimas-gelynas-kedeje.d?id=62058457

2014-04-24
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27 pav. Gėlių 
grupelės ir gėlių 
masyvas

http://www.sodasirdarzas.lt/geles/
geliu-derinimas-gelynuose

http://www.botanikos-sodas.vu.lt/news/
sviesos-ir-grozio-zenklai38?p=150

2014-04-24

28 pav. Apželdinti 
bordiūrai

http://www.sodogeles.lt/zolines-gyvatvores/
levandu-bordiuras 2014-05-13

29 pav. Klomba 
ir laisvos formos 
gėlynas

http://www.eglesstilius.lt/
tinklarastis/88-gelynas-pirma-dalis

http://www.delfi.lt/verslas/kaimas/
isgyventi-padeda-geles.d?id=59382051

2014-05-13

30 pav. 
Alpinariumai

http://www.walnuts.lt/aplinkos_puosimas.
php?lt=kaip_irengti_alpinariuma

http://www.walnuts.lt/aplinkos_puosimas.
php?lt=idejos_alpinariumams&page=3

2014-05-13

31 pav. Gėlinių tipai http://www.fabregasbaltic.lt/product-categories/barselona-5

http://lt.lt.allconstructions.com/portal/
categories/108/1/0/1/article/12123/
mazoji-architektura-mieste-kaip-aprangos-aksesuarai

2014-05-13

32 pav. Rožynas http://rasosaugalai.wordpress.com/tag/sibirkos-rozynas 2014-04-04

33 pav. Išorinės 
gėlinės

http://akmenscentras.lt/lauko-vazonai-gelines.html

http://www.parduoduperku.lt/
pakabinami-vazonai-flowerclip-naujiena-137789

2014-05-13

34 pav. Įvairūs 
loveliai gėlėms 
sodinti

http://www.medisnamuose.lt/lovelis-gelems

http://www.nicoli.lt/index.php?route=product/
product&product_id=215

http://www.svedasai.info/archyvas-41/lt/jubiliejaus-
prisiminimas-15.html

2014-04-04

35 pav. Rankiniai 
gėlyno  įrankiai

http://www.gardena.com/se/garden-care-tools/
gardening-tools/combisystem-luckrare-310391 2014-06-30

8 MODULIS

1 pav. Vejos http://www.sodasirdarzas.lt/sodo-planavimas/
vejos-prieziura

http://www.vejairlaistymas.
lt/39-vejos-irengimas-ir-prieziura

http://dsp.lt/skelbimas-irengiu-vejas-tvarkau-aplinka-
apzeldinu-864832333-12463

2014-06-30
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2 pav. Vejų 
priežiūros įranga

http://www.savasodyba.lt/zoliapjoves

http:/3ww.agrolietuva.lt/skelbimas/
vejos-prieziuros-irankiai-2020

2014-06-30

3 pav. Svertinės 
vejų žirklės 
ir žoliapjovė 
– trimeris

http://irankiucentras.lt/svertines_zoles_ir_ugliu_zirkles-
113710-fiskars_gs53#.U7qWHECWodU

http://irankiucentras.lt/zoliapjove___trimeris_art_26_
combitrim-0600878c00_bosch#.U7qaOkCWodU

2014-06-30

4 pav. 
Vejapjovė-robotas

http://www.irankiai.lt/Naujienos/zole-uz-jus-gali-pjauti-
vejapjoves-robotai.htm 2014-06-30

5 pav. Vejos 
priežiūros 
mechanizmai

http://www.b-a.lt/p96839/sodo-traktorius-su-zoles-
surinkimu-castelgarden-xf-140-hd--72-cm--13-5-ag-

http://irankiucentras.lt/aeratorius-136524_fiskars_quikfit#.
U7qeOECWodU

2014-06-30

10 MODULIS

1 pav. Aukšto slėgio 
įranga

http://st-technika.lt/image/cache/data/Produktai/
Plovimo%20valymo%20iranga/auksto%20slegio%20Karcher-
500x500.jpg

http://www.ciapigiau.lt/sites/default/files/styles/
prekes_sarase/public/p2.jpg?itok=nzvvHTUw

https://www.varle.lt/static/uploads/products/39/kar/
karcher-auksto-slegio-plovykla-hd-5-15-cx_6.jpg

2014-03-26

2. pav. Spygliuočių 
formavimas

http://www.floralitadizainas.lt/lt/Floralita/straipsniai 2015-02-05

3 pav. Spygliuočių 
formavimas 

http://www.floralitadizainas.lt/lt/Floralita/straipsniai

http://www.delfi.lt/gyvenimas/naujos_formos/
medziu-prisijaukinimo-menas.d?id=53812137#ixzz3QVlnipaX

2015-02-05

4 pav. Vieno stiebo 
medžio formavimo 
schema 
suformuotas 
augalas

http://www.floralitadizainas.lt/uploads/images/
Spygliuociu%20formavimas%201%20(11).jpg

http://www.genkumedelynas.lt

http://gerikumedelynas.lt/image/data/apie_mus/3.jpg

2015-02-05

5 pav. Vieno 
stiebo medžio 
formavimas

http://www.floralitadizainas.lt/uploads/images/
Spygliuociu%20formavimas%201%20(14).jpg 2015-02-05

6 pav. Suformuota 
dviejų kamienų 
pušis

http://www.gerikumedelynas.lt
2015-02-05
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7 pav. Lapuočių 
medžių 
formavimas 
(kubas)

http://www.floralitadizainas.lt/uploads/images/
Lapuociu%20formavimas%201%20(2).jpg 2015-02-05

8 pav. Skiepytų 
(stambinių) 
medžių 
formavimas

http://www.floralitadizainas.lt/uploads/images/
Lapuociu%20formavimas%201%20(2).jpg 2015-02-05

9 pav. Svyranti 
blindė

http://www.delfi.lt/gyvenimas/naujos_formos/grazaus-
sodo-paslaptis-tinkamas-apkarpymas.d?id=58245922#ixzz3Q
WoMZSk

2015-02-05

10 pav. Dažniausiai 
naudojama žaliųjų 
stogų konstrukcija

http://www.pirkstoga.lt/zalieji-apzeldinti-stogai
2015-02-05

11 pav. „Žalieji“ 
stogai

http://www.pasyvusnamas.klezys.lt/2011/12/22/stogas

http://www.statybajums.lt/temos/
ekostatyba-alternatyvi-energetika/
ekologiski-ir-ekonomiski-zalieji-stogai

2015-02-05

12 pav. Vertikalieji 
sodai

http://www.technologijos.lt 2015-02-05

13 pav. Vertikalus 
želdinimas

http://www.interjeras.lt/tl_files/catalogs/news/2014-metai/
Geguze/Floristas/RED_DSC0328.jpg 2015-02-05

14 pav. Modulinė 
vertikalaus 
želdinimo sekcija

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTaM
MlfGqlCPsfA7fpTNrrjkvdxkDrfYi367cZbFJtw VuwNsRrr

http://www.zalisodai.lt/381aliosios-sienos.html
2015-02-05

15 pav. „Žalieji 
paveikslai“

http://www.zalisodai.lt/ap382eldinimas.html 2015-02-05

16 pav. Biohumiso 
trąšos įvairioje 
pakuotėje

http://www.bioorganika.com/app/webroot/files/
PakuoteLTbiohumusas10L1.JPG 2015-02-05

17 pav. Nano ir 
Condit trąšos

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/
images?q=tbn:ANd9GcScBB62gmL_gprepUD-
r0Am02q2UNChxtu73HAR9Z-9OK5jepN00w

http://kompostas.lt/files/media_images/condit-basic_10kg.
jpg

2015-02-05

18 pav. SPRINTUS 
naujiena „Magic 
Click“

https://encrypted-tbn0.gstatic.
com/images?q=tbn:ANd9GcSW5e_
i7N8yNLCZULmIYTFf3nnSF6GARjNEonwEXvEyYcvqn56fmQ

2014-05-20
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19 pav. Grafičiai http://www.taringa.net/posts/arte/15382216/Buenos-Grafitis.
html

http://es.wikipedia.org/wiki/Grafiti
2014-05-20

20 pav. Deimantinė 
valymo sistema

http://www.valymopaslaugos.lt/Component/Media/
Display.php?Type=Fs&Path=UserFiles/Mano%20paveikslai/
twisterpads_in_water.ashx.jpg&Width=770&Height=263&Me
thod=5

2014-03-26

21 pav. Paviršių 
valymas IONIC 
valymo sistema

http://www.svaruslangas.lt/out_data/pictures/articles_pic/
ad6ed79e017b57e.jpg

http://images02.olx-st.com/ui/1/87/57/41398057_2.jpg

http://www.svaruslangas.lt/out_data/pictures/articles_
pic/7f8e2f1c5201fe7.jpg

2014-03-26

22 pav. Grindys 
prieš ir po 
valymo su Avmor 
produkcija

Katalogas

23 pav. Centrinės 
dulkių valymo 
sistemos

http://www.1588.lt/cimg/ban/194217.jpg

http://www.btrans.lt/get.php?i.698:w.369:h.447 2014-03-26

24 pav. Laiptų ir 
veleninė grindų 
plovimo mašinos

Katalogas
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CD PRIEDŲ SĄRAŠAS

MODULIO 
PAVADINIMAS

PRIEDO NR./
APLANKO NR. PRIEDO/APLANKO PAVADINIMAS

I MODULIS NR. 1 ĮVADAS Į PROFESIJĄ

Nr. 1.1. Teorinė medžiaga

Nr. 1.2. Praktinės ir savarankiškos užduotys

Nr. 1.3. Žinių ir gebėjimų įtvirtinimas per veiklą

II MODULIS NR. 2 DUOMENŲ SURINKIMAS IR PARDAVIMAS

Nr. 2.1. Teorinė medžiaga

Nr. 2.2. Praktinės ir savarankiškos užduotys

Nr. 2.3. Žinių ir gebėjimų įtvirtinimas per veiklą

III MODULIS NR. 3 APLINKOS PRIEŽIŪRA

Nr. 3.1. Teorinė medžiaga

Nr. 3.2. Praktinės ir savarankiškos užduotys

Nr. 3.3. Mechanizmų naudojimo ir saugaus darbo taisyklės

Nr. 3.4. Aplinkos tvarkymas pavasarį. Filmuota medžiaga

Nr. 3.5. Aplinkos tvarkymas žiemą. Filmuota medžiaga

Nr. 3.6. Aplinkos tvarkymas rudenį. Filmuota medžiaga

Nr. 3.7. Žinių ir gebėjimų įtvirtinimas per veiklą

IV MODULIS NR. 4 SUMEDĖJUSIŲ DEKORATYVINIŲ AUGALŲ PRIEŽIŪRA

Nr. 4.1. Teorinė medžiaga

Nr. 4.2. Praktinės ir savarankiškos užduotys
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Nr. 4.3. Mechanizmų naudojimo ir saugaus darbo taisyklės

Nr. 4.4. Sumedėjusių augalų katalogai

Nr. 4.5. Sumedėjusių augalų genėjimas. Filmuota medžiaga

Nr. 4.6. Sumedėjusių augalų sodinimas. Filmuota medžiaga

Nr. 4.7. Sumedėjusių augalų priežiūra. Filmuota medžiaga

Nr. 4.8. Sumedėjusių augalų paruošimas žiemai. 
Filmuota medžiaga

Nr. 4.9. Žinių ir gebėjimų įtvirtinimas per veiklą

Nr. 4.10. Žinių ir gebėjimų įgyvendinimas

V MODULIS NR. 5 INTERJERO KIETŲ PAVIRŠIŲ PRIEŽIŪRA

Nr. 5.1. Teorinė medžiaga

Nr. 5.2. Praktinės ir savarankiškos užduotys

Nr. 5.3. Mechanizmų naudojimo ir saugaus darbo taisyklės

Nr. 5.4. Interjero patalpų apdailos medžiagų, priežiūros priemonių 
katalogai

Nr. 5.5. Kietų grindų dangų priežiūra. Filmuota medžiaga

Nr. 5.6. Keramikinių paviršių priežiūra. Filmuota medžiaga

Nr. 5.7. Langų valymas. Filmuota medžiaga

Nr. 5.8. Kietų grindų dangų priežiūra (vaškavimas). 
Filmuota medžiaga

Nr. 5.9. Žinių ir gebėjimų įtvirtinimas per veiklą

VI MODULIS NR. 6 KILIMINIŲ DANGŲ IR MINKŠTŲ BALDŲ PRIEŽIŪRA

Nr. 6.1. Teorinė medžiaga
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Nr. 6.2. Praktinės ir savarankiškos užduotys

Nr. 6.3. Mechanizmų naudojimo ir saugaus darbo taisyklės

Nr. 6.4. Minkštų baldų priežiūra. Filmuota medžiaga

Nr. 6.5. Kiliminių dangų priežiūra. Filmuota medžiaga

Nr. 6.6. Žinių ir gebėjimų įtvirtinimas per veiklą

VII MODULIS NR. 7 GĖLYNŲ PRIEŽIŪRA

Nr. 7.1. Teorinė medžiaga

Nr. 7.2. Praktinės ir savarankiškos užduotys

Nr. 7.3. Mechanizmų naudojimo ir saugaus darbo taisyklės

Nr. 7.4. Augalų katalogai

Nr. 7.5. Gėlių sodinimas. Filmuota medžiaga

Nr. 7.6. Gėlyno priežiūra. Filmuota medžiaga

Nr. 7.7. Žinių ir gebėjimų įtvirtinimas per veiklą

VIII MODULIS NR. 8 VEJŲ PRIEŽIŪRA

Nr. 8.1. Teorinė medžiaga

Nr. 8.2. Praktinės ir savarankiškos užduotys

Nr. 8.3. Mechanizmų naudojimo ir saugaus darbo taisyklės

Nr. 8.4. Vejų priežiūra pavasarį. Filmuota medžiaga

Nr. 8.5. Vejų priežiūra vasarą. Filmuota medžiaga

Nr. 8.6. Žinių ir gebėjimų įgyvendinimas
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IX MODULIS NR. 9 ĮVADAS Į DARBO RINKĄ

Nr. 9.1. Teorinė medžiaga

Nr. 9.2. Praktinės ir savarankiškos užduotys

X MODULIS NR. 10 PASLAUGOS TEIKIMAS IR PARDAVIMAS

Nr. 10.1. Teorinė medžiaga

Nr. 10.2. Praktinės ir savarankiškos užduotys

Nr. 10.3. Žinių ir gebėjimų įtvirtinimas per veiklą

Nr. 10.4. Žinių ir gebėjimų įgyvendinimas

XI MODULIS NR. 11 ĮSIDARBINIMO PROJEKTAVIMAS

Nr. 11.1. Teorinė medžiaga

Nr. 11.2. Praktinės ir savarankiškos užduotys

XII MODULIS NR. 12 BAIGIAMASIS MODULIS

Nr. 12.1. Teorinė medžiaga

Nr. 12.2. Praktinės ir savarankiškos užduotys

Nr. 12.3. Žinių ir gebėjimų įgyvendinimas
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