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PRATARMĖ

Didėjant skalbimo, valymo technologijų ir cheminių priemonių įvairo-
vei, būtina atsakingai rengti specialistus, kurie gebėtų dirbti ir teikti kokybiš-
kas tekstilės gaminių priežiūros paslaugas. Deja, tekstilės gaminių priežiūros 
darbuotojų neruošia nė viena Lietuvos profesinio ugdymo įstaiga, todėl labai 
trūksta leidinių, galinčių suteikti teorinių ir praktinių žinių apie tekstilės 
gaminių priežiūrą. Tekstilės gaminių priežiūros – skalbimo, cheminio valymo, 
gaminių taisymo – paslaugas teikiančiose įmonėse reikalingi kvalifikuoti dar-
buotojai, dalyvaujantys paslaugų teikimo procesuose ir pagal įgytą išsilavi-
nimą vykdantys atitinkamas veiklos užduotis. Ypač svarbu, kad parengtų spe-
cialistų gebėjimai atitiktų nuolat besikeičiančius darbo rinkos reikalavimus. 

Šis leidinys – tai mokymo ir mokymosi vadovėlis, skirtas žinių ir įgū-
džių apie tekstilės gaminių priežiūrą siekiantiems įgyti profesinių mokyklų 
moksleiviams. Tai – vadovėlis, kuriame išdėstytos ne tik teorinės žinios, bet 
ir praktiniai patarimai, kaip atlikti vieną ar kitą tekstilės priežiūros operaciją. 
Tai – gera mokymosi priemonė, kurią turint galima mokytis savarankiškai, 
arba įgyti teorinių žinių konsultuojantis su mokytoju, diskutuojant su kolego-
mis bei pritaikant įgytas žinias praktikoje. Kadangi mokymo literatūros apie 
tekstilės gaminių skalbimą, valymą labai trūksta, ši mokymo priemonė bus 
labai naudinga  ir reikalinga visiems, kurie dirba tekstilės gaminių priežiūros 
paslaugų teikimo srityje.

Ši mokymosi priemonė, parengta pagal Tekstilės gaminių priežiūros 
darbuotojo rengimo standartą ir  sudaryta moduliniu mokymosi principu, leis 
gilinti profesines žinias atskiruose moduliuose.

Tikimės, kad studijuojantieji šią mokomąją medžiagą neapsiribos tik 
tuo, kas čia parašyta, bet ir savarankiškai domėsis tekstilės gaminių priežiū-
ros 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

Programos paskirtis – paruošti kvalifikuotą tekstilės gaminių priežiūros darbuotoją, 
kuris įgyja profesinių kompetencijų šiose veiklos srityse: tekstilės gaminių priežiūros 
paslaugos užsakymo priėmimas; tekstilės gaminių priežiūros technologijų parinkimas; 
tekstilės gaminių priežiūros darbų atlikimas. Jis geba tekstilės gaminius atnaujinti, 
taisyti, valyti, skalbti ir lyginti. Geba nustatyti tekstilės gaminių būklę ir defektus, 
vertinti tekstilės gaminių rūšį, gaminio paskirtį, konstrukciją, tekstilės gaminių 
medžiagų sandarą. Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojas parenka tinkamus 
tekstilės gaminių priežiūros būdus.

PROGR AMOS TIKSLAS

Parengti darbuotoją, turintį teorinių žinių ir praktinių įgūdžių atliekant tekstilės gami-
nių priežiūros darbus ir suteikti tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo kvalifikaciją.

UŽDAVINIAI:

1. Suteikti teorinių žinių apie tekstilės gaminių priežiūrą;
2. Ugdyti praktinius gebėjimus skalbiant, valant ir taisant tekstilės gaminius;
3. Ugdyti bendruosius mokinių gebėjimus;
4. Paruošti specialistą, gebantį prisitaikyti darbo rinkoje.
 
Baigiamasis vertinimas – kvalifikacinis egzaminas pagal Švietimo ir mokslo ministro 
nustatytą tvarką.

PROFESINĖS PERSPEKTY VOS

Asmuo, baigęs tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo mokymo programą, gali dirbti 
įvairiose drabužių skalbyklose ir cheminio valymo valyklose, taip pat – individualiai 
pradėti šios srities veiklą.

ĮGYJAMOS KOMPETENCIJOS

Mokinys, išklausęs tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo mokymo programos kursą, 
gebės:

 � Nustatyti tekstilės gaminių sandarą, savybes ir defektus;
 � Vertinti paslaugos teikimo rūšį;
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 � Priimti ir forminti paslaugos užsakymą;
 � Bendrauti su klientais;
 � Parinkti tinkamus tekstilės gaminių priežiūros būdus;
 � Parinkti tinkamas tekstilės gaminių priežiūros priemones; 
 � Parinkti ir naudoti tinkamus tekstilės gaminių priežiūros įrankius ir įrangą;
 � Rengti įrankius, įrangą ir priemones darbui;
 � Atnaujinti ir taisyti tekstilės gaminius;
 � Valyti tekstilės gaminius;
 � Skalbti tekstilės gaminius;
 � Lyginti tekstilės gaminius;
 � Pakuoti tekstilės gaminius;
 � Saugiai dirbti su tekstilės gaminių priežiūros įrankiais, įranga ir priemonėmis.

 
Tekstilės gaminių 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.

I PUSMETIS II PUSMETIS

I.

Įvadas į profesiją

II.

Duomenų surinkimas 
ir pateikimas

V. 

Cheminis tekstilės 
gaminių valymas

VI. 

Tekstilės gaminių

taisymas
III.

Tekstilės gaminių 
priežiūros pirminių ir 
baigiamųjų operacijų 

atlikimas

IV.

Tekstilės gaminių 
skalbimas

III PUSMETIS IV PUSMETIS

VII. 

Įvadas į darbo rinką

VIII.

Paslaugų teikimas ir 
pardavimas

IX.

Įsidarbinimo 
projektavimas

X. 

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 sąlygas 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);

 � Tekstilės gaminių 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 TEKSTILĖS GAMINIŲ
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 TEKSTILĖS 
GAMINIŲ 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;

 � 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; 

 � 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. Atsakykite į klausimą, 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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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.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

EIL. 
NR. KLAUSIMAS ATSAKYMŲ VARIANTAI

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.

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.
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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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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.
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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.

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.
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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. ŠALTINIAI INTERNETE

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“

Programoje modulio „Duomenų surinkimas ir pateikimas“ žinios ir gebėjimai įtvir-
tinami kūrybiniu projektu „Genealoginis medis“. Jo metu integruojamas profesinių verty-
bių 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 INTEGRUOTĄ KŪRYBINĮ 
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 tekstilės gaminių priežiūros  istorinius etapus;
4. Pristatyti bendruomeniškumą kaip siektiną vertybę; 
5. Atlikti ir įvertinti / įsivertinti kompetencijos įtvirtinimą.

REZULTATAS – įtvirtintos bendrojo profesinio mokymo žinios ir gebėjimai. 

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, kurios tyrimo objektas – pristatyti tekstilės gaminių priežiūros  istorinius etapus. 
Mokiniai gauna užduotį surinkti informaciją apie pasirinktą potemę. Tai jie gali padaryti 
naršydami internetinėje erdvėje, peržiūrėdami rekomenduotus filmus, skaitydami, ana-
lizuodami nurodytą literatūrą. Surinktą medžiagą mokiniai turi susisteminti ir paruošti 
pristatymą pasirinktu būdu: tai gali būti pranešimas naudojant skaidres, fotografijų pri-
statymas, vaidybinių situacijų paruošimas, referatas ir kt. Projekto pristatymo metu moki-
niai turi argumentuoti potemės pasirinkimą, įvardyti kūrybinio projekto tikslą ir siekiamą 
rezultatą, išdėstyti projekto rengimo procesą, pristatyti kiekvieno grupės nario indėlį (jei 
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buvo dirbama grupėje), įvardyti, kokias įgytas žinias ir gebėjimus pavyko panaudoti pro-
jekte, pasakyti, ką naujo patyrė projekto metu. Siekiant padėti mokiniams ugdyti vertybines 
nuostatas, po projekto pristatymo pateikiami refleksiniai klausimai, leidžiantys permąstyti 
įvykdytą projektą vertybiniu požiūriu.  

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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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 teksti-
lės gaminių priežiūros programos kontekste“.
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GYVŪNŲ PRIŽIŪRĖTOJO MOKYMO PROGRAMA
BENDRIEJI ŽIRGININKYSTĖS VERSLO IR GYVŪNŲ  
PRIŽIŪRĖTOJŲ PROFESIJOS MODULIAI

I MODULIS. ĮVADAS Į PROFESIJĄ

III MODULIS. TEKSTILĖS GAMINIŲ PIRMINIŲ IR 
BAIGIAMŲJŲ PRIEŽIŪROS OPERACIJŲ ATLIKIMAS

MODULIO TIKSLAS – naudojant pažangią techniką ir technologiją, išmokyti mokinį atsakingai 
ir savarankiškai atlikti pirmines ir baigiamąsias tekstilės gaminių priežiūros operacijas.

UŽDAVINIAI:

1. Supažindinti su tekstilės pluoštais, medžiagomis ir jų savybėmis;
2. Supažindinti su drėgminio šiluminio apdorojimo būdais, darbo režimais ir naudojama įranga;
3. Išmokyti saugiai atlikti pirmines ir baigiamąsias tekstilės gaminių priežiūros operacijas;
4. Įtvirtinti įgytas profesines žinias ir gebėjimus kūrybiniame integruotame projekte „Kuo galiu 

būti naudingas kitiems“.

REZULTATAS – mokinys gebės atsakingai ir savarankiškai atlikti pirmines ir baigiamąsias 
tekstilės gaminių priežiūros operacijas. 

Tekstilės gaminiuose atsiradusios dėmės, nešvarumai, kiekvieno mūsų kasdieninės 
buities dalis, bet labai dažnai – erzinantis reikalas. Jei paprastus nešvarumus galima išskalbti 
namuose, tai atsiradusių ir įsisenėjusių dėmių valymą geriau patikėti profesionalams.

Tekstilės gaminių pirminių ir baigiamųjų operacijų atlikimo modulis skirtas suprasti 
ir išmokti kaip atlikti visas operacijas prieš gaminių skalbimą ar cheminį valymą ir kaip 
gaminį paruošti atiduoti klientui. Besimokydamas šio modulio mokinys sužinos apie teks-
tilės gaminių medžiagų pluoštus, išmoks pažinti įvairias  tekstilės gaminių medžiagas. 
Sužinos apie tekstilės gaminių priėmimą, rūšiavimą, tekstilės gaminių dėmių identifika-
vimą ir jų išvalymą. Susipažins su tekstilės gaminių priežiūros baigiamųjų operacijų atli-
kimu. Išmoks kultūringai aptarnauti klientą.  
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SMULKIOJO VERSLO ORGANIZAVIMO 
SKYRIUS

III MODULIS 
TEKSTILĖS GAMINIŲ PIRMINIŲ IR BAIGIAMŲJŲ 
PRIEŽIŪROS OPERACIJŲ ATLIKIMAS 

SKIRTA VALANDŲ: 182

MOKYMO(SI) TURINYS: 

1. Pluoštinė medžiagų sudėtis, savybės, 
pažinimas,  priežiūra;

2. Audiniai, audinių klasifikacija, savybės;

3. Kitų tekstilės medžiagų (kailio, odos, 
veltinių, neaustinių, pagalbinių 
medžiagų) pažinimas, savybės;

4. Drėgminio šiluminio apdorojimo būdai, 
darbo režimai, naudojama įranga;

5. Tekstilės gaminių priežiūros pirminių ir 
baigiamųjų operacijų saugus atlikimas;

6. Integruoto kūrybinio projekto „Kuo galiu 
būti naudingas kitiems?“ 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: 

 � Pluoštų pavyzdžiai;

 � Audinių pavyzdžių katalogai;

 � Saugaus darbo instrukcijos;

 � Tekstilės gaminių 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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III MODULIS. TEKSTILĖS GAMINIŲ PIRMINIŲ IR 
BAIGIAMŲJŲ PRIEŽIŪROS OPERACIJŲ ATLIKIMAS

TEORINĖ MOKYMO(SI) MEDŽIAGA

PLUOŠTINĖ MEDŽIAGŲ SUDĖTIS, SAVYBĖS, PAŽINIMAS, PRIEŽIŪRA

Pluoštai yra lankstūs, ploni ir gana stiprūs kūnai. Jų ilgio matmenys daug kartų didesni 
už skersinius matmenis. Tekstilės pluoštai yra skirstomi į natūraliuosius ir cheminius. 
Natūralieji pluoštai yra tokie, kurie yra gaminami iš gamtoje esančių medžiagų (medvilnė, 
linai, vilna ir šilkas). Cheminiai pluoštai gaminami pramoniniu būdu iš gamtinių polimerų 
(jie vadinami dirbtiniais), ir iš sintetinių polimerų (vadinami sintetiniais). Pluoštai grupuo-
jami pagal cheminę sudėtį ir pagal pluoštui gauti naudojamą žaliavą.

Pluoštai pagal cheminę sudėtį yra:
 � Dirbtiniai – celiulioziniai (viskozinis (CV), acetatiniai (CA)), baltyminiai, 

alginatiniai, kaučiukiniai ir kt.

 � Sintetiniai – poliamidiniai (PA), poliesteriniai (PES), akriliniai (PAN), elastaniniai 
(EL), chloringieji (CLF).

Pagal gamybai naudojamą žaliavą pluoštai yra augaliniai, gyvūniniai, mineraliniai.
Augaliniams pluoštams žaliava naudojama nuo sėklų, iš stiebų, iš lapų, nuo vaisių.
Gyvūniniams pluoštams žaliava naudojama iš gyvūnų plaukų dangos, vabzdžių liaukų 

išskirtos medžiagos bei moliuskų išskirtos medžiagos.
Mineralinių pluoštų gamybai naudojamos uolienos. 
Pagrindinės pluoštų savybės yra ilgis, storis, stiprumas, ištįsa, tamprumas, šiurkš-

tumas, higroskopiškumas, atsparumas temperatūros poveikiui, atsparumas atmosferos 
poveikiui, cheminis atsparumas, degimas.

Medvilnės pluoštinė sudėtis, savybės ir priežiūra

Medvilnės pluoštas gaunamas iš vienmečio krūminio augalo. Medvilnei nužydėjus 
dėžutėse aplink sėklas susiformuoja pluoštas. Kai augalas subręsta, dėžutė atsidaro ir pluoš-
tas išlenda į išorę. Medvilnės pluoštas susideda iš plonų, tuščiavidurių plaukelių, kurie lai-
duoja geras šilumines savybes. Medvilnė gerai sugeria drėgmę, leidžia kūnui kvėpuoti, iš 
medvilnės pluošto pagamintas audinys yra tvirtas, stiprus, bet jis labai glamžosi, Cheminio 
apdorojimo būdu gaunami EASY CARE ir NON IRON medvilniniai audiniai, kurie nesiglamžo. 

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

SUSIPAŽINTI SU TEKSTILĖS PLUOŠTAIS, 
MEDŽIAGOMIS IR JŲ SAVYBĖMIS

01
Uždavinys
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Medvilnė pakankamai atspari temperatūrai, todėl skalbiant reiktų atkreipti dėmesį į audi-
nio spalvos intensyvumą ir kitus audinyje esančius pluoštus.

1 pav. Medvilnės auginimas

Lino pluoštinė sudėtis, savybės ir priežiūra

Pluoštas gaunamas iš linų augalo stiebelio. Stiebelį sudaro keli sluoksniai. Išdžiovinti 
stiebeliai vadinami šiaudeliais. Linas labai tvirtas (2–3 kartus tvirtesnis už medvilnę), pui-
kiai sugeria drėgmę, vėsina kūną, atrodo elegantiškai, todėl dažniausiai naudojamas vasari-
niams drabužiams. Linas labai glamžus, todėl dažnai gaminant audinį yra įmaišoma vilna, 
poliesteris. Taip pat linas linkęs šiek tiek trauktis.Linas nereiklus temperatūrai, todėl ren-
kantis skalbimo temperatūrą reiktų atkreipti dėmesį į audinio spalvos intensyvumą ir kitus 
audinyje esančius pluoštus. 

2 pav. Medvilnė, linas, vilna

III MODULIS. TEKSTILĖS GAMINIŲ PIRMINIŲ IR 
BAIGIAMŲJŲ PRIEŽIŪROS OPERACIJŲ ATLIKIMAS
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1 pav. Medvilnės auginimas

III MODULIS. TEKSTILĖS GAMINIŲ PIRMINIŲ IR 
BAIGIAMŲJŲ PRIEŽIŪROS OPERACIJŲ ATLIKIMAS

Vilnos pluoštinė sudėtis, savybės ir priežiūra

Vilna vadinami gyvūnų odą dengiantys plaukai. Pagrindinė avių, ožkų, kupranugarių, 
angorinių triušių ir kt. gyvūnų žaliava – vilna. Geriausią vilną sudaro pūkiniai plaukeliai, o 
kuo daugiau akuotų, negyvų plaukelių – tuo vilna prastesnė. Labiausiai vertinama merino 
vilna, nes šios rūšies verpalai yra vienodo storio, ploni ir šviesios spalvos.

3 pav. Gyvūnai, kurių vilna naudojama tekstilei

Vilna puikiai išlaiko šilumą, atstumia drėgmę, leidžia kūnui kvėpuoti. Trūkumas – 
vilna stipriai glamžosi, veliasi ir neatspari aukštai temperatūrai. Gaminant vilnonius audi-
nius dažniausia vilnos pluoštas maišomas su sintetiniais pluoštais, kurie  audiniui suteikia 
geresnes eksploatacines savybes.

Vilna skalbiama tik vėsiame vandenyje, negręžiama. Vilnoniai gaminiai džiovinami 
horizontaliai – šlapios vilnos svoris gali būti iki trijų kartų didesnis, todėl drabužis gali pra-
rasti formą. Lyginama tik per drėgną audeklą.

Šilko pluoštinė sudėtis, savybės ir priežiūra

Šilkas – tai ilgos plonos gijos, gaunamos išvyniojus šilkaverpio vikšro apvalkalą – 
kokoną. Paveikus kokonus karštu garu, spec. mašinomis išvyniojami plonyčiai 300-900 m 
ilgio siūlai.

Pluošto vertė tiesiogiai priklauso nuo gauto siūlo ilgio. Šilko audinys gaminamas natū-
ralus, t.y. naudojant natūralius šilko pluoštus ir gaminamas maišant su kitais cheminiais 
pluoštais. Šilkas mažai glamžosi ir prabangiai atrodo, vasarą gaivina kūną, o žiemą – šildo. 
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4 pav. Šilkverpio kokonas ir šilko pluoštas 

Šilką reikia skalbti itin atsargiai, šiltame vandenyje, su skalbimo priemonėmis be bali-
klių, džiovinti pavėsyje, lyginti be garo, iš blogosios pusės ir tik visiškai išdžiūvusį. Šilko 
audinys lengvai pažeidžiamas alkoholio, plaukų lako, kvepalų. Jei ištepėte šilkinį drabužį, 
jokiu būdu dėmės negalima valyti drėgnu audeklu. Reikia atlikti sausą valymą tuoj pat po 
gaminio sutepimo, svarbu informuoti valyklos darbuotoją, kiek ilgai ir kur yra dėmė.

Viskozės pluoštinė sudėtis, savybės ir priežiūra

Viskozė (CV) yra dirbtinis pluoštas, cheminiu būdu gaunamas iš celiuliozės, dažniausiai 
eglės medienos. Celiuliozė chemiškai apdorojama, vėliau tirpinama natrio šarme. Viskozinis 
pluoštas gaminamas daugiagijų siūlų ir trumpojo pluošto pavidalu. Gali būti balintas arba 
nudažytas ryškiomis spalvomis. Pluoštas lengvas, gerai sugeria drėgmę, suteikia drabužiui 
prabangią išvaizdą. Tačiau viskozė yra labai glamžus ir nelabai tvirtas pluoštas, todėl rei-
kalauja atsargios priežiūros, ji linkusi temptis. Drabužius iš viskozės reikia gerai, bet atsar-
giai gręžti, džiovinti horizontalioje padėtyje. Prieš skalbiant nemirkyti, neskalbti aukštoje 
temperatūroje.

5 pav. Viskozės pluoštai

III MODULIS. TEKSTILĖS GAMINIŲ PIRMINIŲ IR 
BAIGIAMŲJŲ PRIEŽIŪROS OPERACIJŲ ATLIKIMAS
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5 pav. Viskozės pluoštai

III MODULIS. TEKSTILĖS GAMINIŲ PIRMINIŲ IR 
BAIGIAMŲJŲ PRIEŽIŪROS OPERACIJŲ ATLIKIMAS

Acetato (CA) pluoštinė sudėtis, savybės ir priežiūra 

Acetato pluoštas cheminiu būdu gaunamas iš aukštos kokybės medienos ar medvilnės 
celiuliozės. Savo išvaizda primena šilką, yra šiugždus. Pluoštas nesugeria drėgmės, nelabai 
glamžosi, labai gerai krenta, bet ir nėra itin tvirtas, elektrinasi. Dažniausiai naudojamas 
pamušalo audiniams. Kadangi pluoštas nėra tvirtas, būtina atsargi priežiūra, ypač valant 
chemikalais, skalbti 30–40 laipsnių temperatūros vandenyje, lyginti iki 110 laipsnių įkaitintu 
lygintuvu.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

1. Kaip klasifikuojami tekstilės pluoštai?

2. Kokios yra vilnos pluoštinės savybės ir priežiūra?

3. Kokios yra medvilnės pluoštinės savybės ir priežiūra?

4. Aprašykite, kuo skiriasi dirbtiniai pluoštai nuo sintetinių.

5. Užpildykite lentelę pagal požymius, pasirinkdami konkretų pluoštą duotoje 
grupėje:

PLUOŠTŲ GRUPĖS
NATŪRALŪS

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

DIRBTINIAI

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

SINTETINIAI

...........................
BŪDINGI BRUOŽAI

Atsparumas aukštai 
temperatūrai

Glamžumas 

Ardantis pluoštą 
tirpiklis
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AUDINIAI, AUDINIŲ KLASIFIKACIJA, SAVYBĖS

Šiandien rinkoje yra labai daug įvairaus audimo ir įvairios apdailos audinių.

Audinių sandarą apibūdina:

 � Siūlų storis ir sandara;

 � Audinio gerosios ir išvirkščiosios pusių sandara;

 � Pynimas;

 � Tankumas.

Audinių pynimų gali būti:

 � Pagrindiniai pynimai (drobinis, ruoželinis, satininis, atlasinis);

 � Smulkiaraščiai (išvestiniai ir kombinuoti);

 � Sudėtingieji (dvipusiai, dvisluoksniai, pūkiniai, kilpiniai, kiauraraščiai);

 � Žakardiniai (jų raportas susideda iš daugelio siūlų).

III MODULIS. TEKSTILĖS GAMINIŲ PIRMINIŲ IR 
BAIGIAMŲJŲ PRIEŽIŪROS OPERACIJŲ ATLIKIMAS
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III MODULIS. TEKSTILĖS GAMINIŲ PIRMINIŲ IR 
BAIGIAMŲJŲ PRIEŽIŪROS OPERACIJŲ ATLIKIMAS

1 LENTELĖ. AUDINIŲ PYNIMAI

PYNIMO 
PAVADINIMAS PYNIMO SCHEMA AUDINYS

Drobinis

Ruoželinis

Satininis

Atlasinis
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PYNIMO 
PAVADINIMAS PYNIMO SCHEMA AUDINYS

Kombinuotas

Kiauraraštis

Žakardinis

Kilpinis

III MODULIS. TEKSTILĖS GAMINIŲ PIRMINIŲ IR 
BAIGIAMŲJŲ PRIEŽIŪROS OPERACIJŲ ATLIKIMAS
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6 pav. Vilnoniai, medvilniniai, šilkiniai audiniai ir jų spalvinė gama

Audinių asortimentas

Tekstilės medžiagų asortimentu vadinama įvairių tekstilės medžiagų visuma. Šiuo 
metu tekstilės medžiagų asortimentas yra labai platus ir audiniai sudaro tik dalį jo. Audiniai 
gaminami audimo staklėmis iš dviejų tarpusavyje susipinančių siūlų sistemų: metmenų ir 
ataudų. Visa informacija apie audinį: pavadinimas, artikulas, pluošto sudėtis, plotis nuro-
doma etiketėje.

Medvilniniai audiniai

Pagal paskirtį medvilninius audinius galima suskirstyti į baltininius, marškininius, 
suknelinius, kostiuminius ir apsiaustinius. Tai – gražios išvaizdos audiniai, pasižymintys 
gerosiomis savybėmis, tokiomis kaip stiprumas, atsparumas dėvėjimui, higroskopiškumas. 
Tačiau medvilniniai audiniai glamžosi, traukiasi, drabužiai praranda formą. Dažnai medvil-
niniai audiniai gaminami su cheminių pluoštų priemaišomis. Dažniausiai įmaišoma nuo 
30 iki 50 procentų poliesterinio pluošto, kuris sumažina glamžumą, traukumą, bet pablo-
gina higienines savybes. Kartais įmaišoma ir elastano. 

Audinių savybės skirstomos į šias grupes:

 � Geometrinės (ilgis, plotis, storis ir masė);

 � Mechaninės (stiprumas, tąsumas, standumas, kritumas, glamžumas);

 � Fizikinės (higroskopiškumas, šlampumas, laidumas orui, garams, vandeniui, 
dulkėms, šiluminės savybės);

 � Technologinės (traukumas, slidumas ir kibumas, paslankumas, irumas, 
prakertamumas, pasipriešinimas kirpimui, suspaudžiamumas, formavimasis);

 � Optinės (blizgesys, spalva, koloritas).

III MODULIS. TEKSTILĖS GAMINIŲ PIRMINIŲ IR 
BAIGIAMŲJŲ PRIEŽIŪROS OPERACIJŲ ATLIKIMAS
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Lininiai audiniai

Dauguma lininių audinių skirti staltiesėms, rankšluosčiams, patalynei, drabužiams. 
Lininiai audiniai pasižymi kietumu ir dideliu glamžumu. Lininių audinių skirtų drabužiams 
gamyboje naudojamos įvairios apdailos, leidžiančios suminkštinti audinius, taip pat linų 
pluoštai maišomi su poliesteriu, viskoze ar elastanu – tada tokie lininiai audiniai geriau 
tinka drabužiams. 

7 pav. Medvilniniai audiniai

8 pav Lininiai audiniai

9 pav. Šilkiniai audiniai

10 pav. Vilnoniai audiniai

Šilkiniai audiniai

Vienas iš įdomiausių ir pagal eksploatacines savybes unikaliausių pluoštų yra natūra-
lus šilkas. Natūralus šilkas yra gyvulinės kilmės pluoštas, pasižymintis labai geromis higi-
eninėmis savybėmis, yra stiprus ir tamprus.Iš šilkinių audinių siuvamos suknelės, palaidi-
nės, kostiumėliai, staltiesės ir kitokie gaminiai.

III MODULIS. TEKSTILĖS GAMINIŲ PIRMINIŲ IR 
BAIGIAMŲJŲ PRIEŽIŪROS OPERACIJŲ ATLIKIMAS
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Vilnoniai audiniai

Pagal paskirtį vilnoniai audiniai skirstomi į suknelinius, kostiuminius ir paltinius. 
Tai – higieniškas lengvas, minkštas, pralaidus orui, gerai saugantis nuo temperatūrų kaitos 
audinys. Natūrali vilna gali tik mechaniškai dirginti odą, tačiau alerginės reakcijos ji nesu-
kelia. Tačiau jei audinys apdorotas (dažais, klijais, dervomis ar aldehidais), gali sukelti ir 
kitokį – ne tik mechaninį – odos sudirgimą. Jeigu vilna vilkima tiesiog ant nuogo kūno, gali 
pradėti niežėti, žmogus ims kasytis, dėl to galimas kūno diskomfortas. 

7 pav. Medvilniniai audiniai

8 pav Lininiai audiniai

9 pav. Šilkiniai audiniai

10 pav. Vilnoniai audiniai

 Viskoziniai audiniai

Šių audinių gaminama daug ir įvairių, nes jie – paklausūs. Tai lemia geros higieninės 
savybės, kurių trūksta kitų cheminių pluoštų audiniams. Viskoziniai audiniai yra seniau-
siai gaminami. Iš siūlų audžiami krepžoržetai, krepdešinai, savo savybėmis labai panašūs į 
natūralų šilką. Iš viskozės populiarūs audiniai – aksomai ir brokatai. Didesnę asortimento 
dalį sudaro daug naujų madingų audinių. 

III MODULIS. TEKSTILĖS GAMINIŲ PIRMINIŲ IR 
BAIGIAMŲJŲ PRIEŽIŪROS OPERACIJŲ ATLIKIMAS
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Sintetiniai audiniai

Be sintetinių medžiagų šiandien apsieiti sunku. Sintetinius drabužius lengva skalbti, 
jie retai glamžosi, dažnai pakeičia natūralias medžiagas. Sintetinių audinių yra daug rūšių. 
Vieni naudojami apatiniams drabužiams, kiti viršutiniams, treti – avalynei. Jų kokybė 
nuolat tobulinama, bandoma padaryti kuo panašesnius į natūralias medžiagas – vilną, liną, 
medvilnę, šilką, odą.

11 pav. Viskoziniai audiniai

12 pav. Sintetiniai audiniai

13 pav. Megztos medžiagos 

III MODULIS. TEKSTILĖS GAMINIŲ PIRMINIŲ IR 
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Megztos medžiagos 

Megzta medžiaga – tai tekstilės medžiaga, sudaryta laipsniškai išlankstant atski-
rus siūlus į kilpas, kurios tarpusavyje sujungtos tam tikru pynimu. Prijungiant kitą kilpą, 
iš pirmosios suformuojamas lankas, tuo tarpu naujai formuojama kilpa sudaro puskilpę. 
Prijungiant trečią kilpą, iš ankstesnės puskilpės sudaroma kilpa, o paskutinė siūlo išlanka 
suformuoja lanką. Megztinės medžiagos skirstomos į šias pagrindines grupes: 

 � Skersinės megztinės medžiagos, kuriose kilpų eilutei sudaryti panaudotas vienas 
siūlas, iš baigtos kilpų eilutės pereinantis į naują kilpų eilutę. Skersinės megztinės 
medžiagos išsiskiria irimo būdu, ardymas būtinai vykdomas eilučių kryptimi 
(pradedant nuo pirmosios viršutinės eilutės paeiliui prieš mezgimo kryptį). Taip 
kiekvieną skersinį mezginį galima išardyti į atskirus siūlus.

 � Metmeninės megztinės medžiagos, kuriose viena kilpų eilutė sudaroma iš visos 
siūlų sistemos (metmenų). Jos siūlai klojami ant visų adatų. Toje pačioje eilutėje 
viena ar dvi gretimos kilpos sudaromos iš vis kito siūlo, po to pereina į kitą kilpų 
eilutę.

12 pav. Sintetiniai audiniai

13 pav. Megztos medžiagos 

Megztinių medžiagų asortimentas

Megztinės medžiagos skirstomos į medžiagas viršutiniams drabužiams (megztiniams, 
švarkams, kelnėms, sijonams, paltams) ir medžiagas baltiniams. Pagal pluoštinę sudėtį vir-
šutiniams drabužiams skirtų megztinių medžiagų yra didelė įvairovė. Medvilnė maišoma 
su viskoze poliesteriu, akrilu, elastanu. 

III MODULIS. TEKSTILĖS GAMINIŲ PIRMINIŲ IR 
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Metmeninio mezgimo mašinomis mezgami įvairūs nėriniai, tiulis, gipiūras, užuolai-
dinės medžiagos.

Mezgama daug vilnonių ir pusvilnonių medžiagų, maišant vilną su akrilu įvairiomis 
proporcijomis. Populiarios medžiagos iš įvairių cheminių pluoštų: viskozinių, acetatinių, 
poliamininių, poliesterinių panaudojant putlius, fasoninius ir kitus įdomesnius siūlus, 
Mezgant nesudėtinga išgauti krepo, džinso, tvido, buklė ar kitus efektus. Baltiniams skir-
tos medžiagos mezgamos skersiniais ir metmeniniais pynimais, dažniausiai iš medvilnės, 
medvilnės su viskoze ar elastanu. 

14 pav. Drabužiai iš megztų medžiagų

1. Koks yra audinių asortimentas?

2. Išvardykite pagrindinius audinių pynimus?

3. Užpildykite lentelę palygindami audinių ir megztinių medžiagų savybes (didesnę, 
geresnę pažymėkite kryžiuku):

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

III MODULIS. TEKSTILĖS GAMINIŲ PIRMINIŲ IR 
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KITŲ TEKSTILĖS MEDŽIAGŲ (KAILIO, ODOS, VELTINIŲ, NEAUSTINIŲ, PAGALBINIŲ 
MEDŽIAGŲ) PAŽINIMAS, SAVYBĖS. KAILIAI IR ODOS, JŲ EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Kailiai yra skirstomi į natūralius ir dirbtinius. Natūralūs kailiai gaunami iš gyvūnų 
odos. Jie skirstomi į brangiakailius arba švelniakailius, naminių ir vandens gyvūnų. 
Dirbtiniai kailiai – tai tekstilės gaminiai, savo išvaizda primenantys natūralų kailį. Jie gami-
nami šiais būdais: audimo, mezgimo, klijuotiniu, neaustiniu.

Oda gali būti natūrali ir dirbtinė. Veliūras gaunamas šlifuojant kiaulių, veršelių, ožkų 
odą. Zomša gaunama iš avių, veršelių, elnių odos. Tai – labai minkšta, pūkuota, švelni oda, 
turinti geras higienines ir eksploatacines savybes. Dirbtinė oda yra gaminama padengiant 
tekstilinę medžiagą (audinį, megztinę, neaustinę) polimerine derva. Dervos paviršiuje įspau-
džiamas natūralią odą primenantis raštas, tačiau taip daroma ne visada. Dirbtinė zomša 
gaminama prie audinio priklijuojant trumpus pluoštelius. Natūrali ir dirbtinė oda naudo-
jama viršutiniams drabužiams, galvos apdangalams ir tekstilės gaminiams puošti. 

14 pav. Drabužiai iš megztų medžiagų

SAVYBĖS AUDINIAI MEGZTINĖS 
MEDŽIAGOS

Tąsumas

Tamprumas

Kritumas

Glamžumas

Traukumas

Irumas

Prakertamumas

Susisukimas

Formavimas
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15 pav. Kailio ir odos tekstilės gaminys

16 pav. Tekstilės gaminiai iš veltinio

17 pav. Neaustinės medžiagos

Veltinės medžiagos, jų savybės 

Veltinės medžiagos gaunamos veliant klodą, kuris turi būti vilnonis ar pusvilnonis. 
Veltinis yra nestandartinė medžiaga galanterijai ir namų apyvokos daiktams gaminti, 
masiškai dar nenaudojama, neatsibodusi. Veltinį malonu liesti, jis yra praktiškas ir patva-
rus. Gaminiai iš veltinio turi daugiau privalumų nei trūkumų. Gaminių dizainas yra ori-
ginalus – sukurtas, o ne kopijuotas. Gaminama nedidelėmis partijomis, daugelio gaminių 
dekoras yra vienetinis.
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17 pav. Neaustinės medžiagos

Neaustinės medžiagos, jų savybės 

Tai – medžiagos, pagamintos iš pluoštų ar siūlų, nenaudojant tradicinio audimo pro-
ceso. Terminas „neaustinės medžiagos“ atsirado daugiau nei prieš pusę amžiaus, kada jos 
buvo laikomos tik pigiais tradicinių tekstilės medžiagų pakaitalais. Šiuo metu nėra visuo-
tinai pripažinto neaustinių medžiagų apibrėžimo – daugelis šalių vartoja nacionalinius 
apibrėžimus. 

Neaustines medžiagas gaminant iš pluoštų, praleidžiamas verpimo procesas, o vietoje 
jo naudojamas pluoštų sujungimas įvairiais mechaniniais, cheminiais ir terminiais būdais. 
Šiuolaikinė neaustinių medžiagų pramonė išsivystė dėl tekstilės inovacijų popieriaus ir poli-
merų gamybos pramonėje. Daugelis neaustinių medžiagų kuriamos specialiai paskirčiai. 

Plėvelės skirtos specialiesiems darbužiams bei apsiaustams siūti. Jos būna polivi-
nilchloridinės ir polietileninės. Plėvelės gali būti skaidrios, matinės, spalvotos, su įspaustu 
raštu. Jos nepraleidžia oro, vėjo, vandens. Gaminiai iš jų suvirinami termokontaktiniu būdu. 

Kompozicinės medžiagos – tai iš dviejų, trijų ar daugiau įvairių medžiagų sluoksnių 
sutvirtintos medžiagos. Kompozicinių medžiagų sutvirtinimo būdai: lydymas, klijavimas, 
susiuvimas (pastarasis šiuo metu daugiausia naudojamas). Kompozicinės medžiagos yra 
lengvos, šiltos, tačiau storokos, standokos, todėl tai sumažina jų modeliavimo galimybes. 
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Pagalbinės gaminių medžiagos, jų savybės

Įdėklinių medžiagų paskirtis – suteikti drabužiams norimą formą ir išlaikyti ją 
dėvėjimo metu, apsaugoti drabužį nuo išsitampymo, (suteikia drabužių dalims tam tikrų 
savybių: tamprumo, standumo, stabilumo ir kt.), pagerinti drabužio šilumines savybes. 
Drabužių apdailai naudojamos pagalbinės medžiagos, kurios palengvina ir pagreitina 
drabužių siuvimo procesą. Dažniausia naudojamos šios medžiagos: pintos ir austos juostelės 
drabužių pakaboms, korsažai, elastingos juostelės, ženklinimo juostelės. 

Svarbi pagalbinė tekstilės gaminių medžiaga yra siuvimo siūlai. Svarbiausia siuvimo 
siūlų charakteristika yra jų plonumas. Etiketėse numeris nurodo siūlų plonumą. Kuo skai-
čius didesnis, tuo siūlas plonesnis. Pagal pluoštą siūlai būna poliesteriniai, poliamidiniai, 
medvilniniai, viskoziniai ir šilkiniai. 

Furnitūra – tai drabužiams užsegti skirti gaminiai. Labiausia paplitusi furnitūros rūšis 
yra sagos. Pagal paskirtį sagos būna paltinės, suknelinės, kostiuminės, baltininės, unifor-
minės, firminės. Sagos gali būti naudojamos vyriškų, moteriškų ir vaikiškų drabužių asor-
timentui. Kaip furnitūra dar naudojami kabliukai ir kilputės, sagtys, spaustukai, užtrauktu-
kai, kibių paviršių juostelės (velkro juostelės). 

 18 pav. Pagalbinės tekstilės gaminių medžiagos

1. Kaip skirstomi kailiai?

2. Išvardykite neaustinių medžiagų savybes.

3. Apžiūrėkite savo žieminį paltą (striukę), nustatykite ir surašykite kokios medžiagos 
naudotos drabužio gamybai. 

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS
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Lygintuvas su karštomis anglimis viduje pasirodė tik XVIII a. viduryje. Iki tol drabužiai 
buvo lyginami instrumentu, labai panašiu į didelę keptuvę.

Dar drabužių lyginimui senovėje buvo naudojama didelė medinė pliauska su dantytu 
paviršiumi. Šia pliauska rūbus, lygiai užvyniotus ant apvalaus pagalio– volelio kočiodavo 
ant stalo.

Elektrinis lygintuvas buvo sukurtas XIX a. pabaigoje. 1882 m. Henry W. Seely užpaten-
tavo elektrinę laidynę, tačiau termostatinis lygintuvas pasirodė tik 1920-aisiais. 

O lygintuvas, iš kurio veržėsi garai, buvo sukurtas dar po trisdešimties metų. Ir nors 
šis buities prietaisas bėgant metams keitėsi, lyginimas iki šių dienų išliko sunkiu darbu, 
reikalaujančiu įgūdžių, laiko ir erdvės.

DRĖGMINIO ŠILUMINIO APDOROJIMO BŪDAI, DARBO REŽIMAI, NAUDOJAMA ĮRANGA

XXI amžiuje neįsivaizduojame savo buities be lygintuvo. Pagal istorinius šaltinius, jau 
I a. Pr. Kristų, Kinijoje drabužių lyginimui buvo naudojami metaliniai kaistuvai pripildyti 
įkaitintos susmulkinto medžio anglies. Nors greičiausiai pirmasis lyginimo prietaisas buvo 
sunkus plokščias akmuo, kuriuo ant lygaus paviršiaus drabužį prispausdavo ir palikdavo.

Senovės graikai savo drabužius lygindavo metaliniu virbu, panašiu į kočėlą, o romėnai 
drabužių raukšles išplakdavo metaliniu plaktuku, įkaitintu aukštoje temperatūroje. 

 18 pav. Pagalbinės tekstilės gaminių medžiagos

19 pav. Kočėtuvė ir pirmieji tuščiaviduriai lygintuvai 

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

SUPAŽINDINTI SU DRĖGMINIO ŠILUMINIO 
APDOROJIMO BŪDAIS, DARBO REŽIMAIS IR 
NAUDOJAMA ĮRANGA
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Drėgminiu šiluminiu apdorojimu (DŠA) vadinami siuvinių ir jų detalių poveikio 
drėgme, šiluma, temperatūra ir slėgiu per tam tikrą laiką procesai. DŠA sudaro 20–30 proc. 
viso gaminio apdorojimo laiko. Drėgminis šiluminis apdorojimas dažniausiai taikomas 
audiniams iš natūralių ar mišrių pluoštų, į kurių sudėtį įeina ne daugiau kaip 30 proc. sin-
tetinių medžiagų. Kai kurie siuviniai apdorojami be drėgmės, tik veikiant temperatūrai ir 
slėgiui. Toks procesas vadinamas šiluminiu apdorojimu. Drėgminio šiluminio apdorojimo 
paskirtis:

 � Suteikti detalėms reikiamą formą ir ją užfiksuoti;

 � Išlyginti siūles ir detales;

 � Priklijuoti įdėklus, juosteles ir kt. prie siuvinio detalių;

 � Apdoroti suploninant detalių kraštus;

 � Išlyginti pasiūtą gaminį.

Drėgminis šiluminis apdorojimas gali būti atliekamas lygintuvais, presais, oro ir garo 
manekenais, oro ir garo kamerose (vadinamosiose tunelinėse kamerose).

Pagal naudojamus įrenginius ir drėgminio šiluminio apdorojimo paskirtį galima skirti 
šiuos drėgminio šiluminio apdorojimo būdus: lyginimo, presavimo ir garinimo.

Tekstilės gaminiai lyginami lygintuvais, kuriais veikiamos siūlės, detalės ar siuvinio 
paviršius. Lygintuvas, veikiamas tam tikro slėgio, gali būti stumdomas medžiagos pavir-
šiumi arba tik prispaudžiamas reikiamose vietose. Pramoniniai lygintuvai paprastai mon-
tuojami su specialiais lyginimo stalais, turinčiais kaitinamąjį paviršių ir garo nusiurbimo 
sistemą.

Presavimas – tai būdas, kai medžiaga (detalė,  tam tikra siuvinio vieta) suslegiama 
tarp preso elementų.

Garinimas – tai medžiagos arba siuvinio veikimas tam tikro slėgio garu. Procedūra 
atliekama gariniais presais, oro ir garo manekenais arba specialiais įrenginiais – garintuvais.

20 pav. Pirmasis elektrinis ir šių laikų lygintuvai
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Siūlės, detalės arba kai kurios siuvinio vietos gali būti lyginamos lygintuvais arba pre-
sais. Galutinis gaminio išlyginimas ir garinimas atliekamas presais, oro ir garo maneke-
nais, oro ir garo kamerose. Garinimas padeda pašalinti blizgesį, atsiradusį lyginant, ir sutei-
kia gaminiui matinį atspalvį. 

Priklausomai nuo pluošto sudėties, įvairios medžiagos skirtingai reaguoja į drėgminį 
šiluminį apdorojimą. Drėgminio šiluminio apdorojimo režimais vadinama pagrindinių 
veiksnių (temperatūros, drėgmės, slėgio ir lyginimo laiko) reikšmių dydžiai ir jų sąveika. Ši 
sąveika yra labai stipri: keičiant vieną iš tų dydžių, neišvengiamai tenka keisti ir kitus. 

Atliekant šiluminio drėgminio apdorojimo operacijas, būtina parinkti optimalius reži-
mus: temperatūrą, mechaninį poveikį, drėkinimą ir šių poveikių trukmę.

Proceso temperatūra parenkama atsižvelgiant į apdorojamos medžiagos tipą. 
Veikiamos aukštesnės temperatūros, dauguma tekstilės medžiagų pradeda irti, kai kurios 
minkštėja ir lydosi. Medžiagos atsparumas jų terminei destrukcijai, kai temperatūra aukš-
tesnė nei 200°C, vadinama jų terminiu atsparumu, o atsparumas, kai temperatūra aukš-
tesnė nei 500°C, – atsparumu karščiui. Medžiagos atsparumas šilumai dažniausiai nustato-
mas pagal jos žaliavos sudėtį, turi įtakos ir medžiagos nudažymo tipas. Ypač atsargiai reikia 
parinkti temperatūrą medžiagoms, kurios yra sudarytos iš skirtingų pluoštų. Jeigu audinys 
yra išaustas iš medvilninių metmenų bei poliamidinių ataudų, tai, panaudojus aukštesnę 
temperatūrą, poliamidiniai siūlai išsilydo, lieka pavieniai nesuausti metmenų siūlai. 

Linas yra atsparus gana aukštai temperatūrai, tačiau, padengtas poliuretanine danga, 
tampa mažiau atsparus šilumos poveikiui.

Mechaninio poveikio intensyvumas pirmiausia parenkamas atsižvelgiant į atliekamos 
operacijos poveikį. Norint išlyginti tik medžiagos paviršių, parenkamas mažesnis slėgis. 
Lygintuvas lyginimo metu lengvai prispaudžiamas prie detalės paviršiaus, o ne stumiamas 
jos paviršiumi, nes tąsesnės medžiagos gali išsitampyti. 

Mažinant detalių storį ar jas formuojant, naudojamas didesnis slėgis. Purioms, minkš-
toms medžiagoms su pūkuotu ar reljefiniu paviršiumi būtina parinkti minimalias slėgio 
reikšmes. Be to yra žinoma, kad natūralaus pluošto medžiagos yra nevienodai jautrios padi-
dintam slėgiui. Didesnį slėgį išlaiko augalinės kilmės natūralių pluoštų medžiagos, mažesnį 
– gyvulinės kilmės pluoštų medžiagos.

Vandens garai DŠA metu pagreitina ir palengvina temperatūros pasiskirstymą medžiagų 
sluoksniuose. Taip pat pagreitina polimerų perėjimą iš stikliškos į elastinę ar klampią 
būseną, nes susilpnina tarpmolekulines jėgas pluoštuose, padidina jų lankstumą.Vandens 
garai atgaivina, grąžina dėl mechaninio poveikio pakitusią medžiagų paviršiaus būseną. 

Medžiagoms iš įvairių pluoštų naudojamas skirtingos temperatūros garas: šilkui, elas-
tanui, vilnai – 140°C, poliamidui – 160°C, medvilnei – 200°C, linui – 230°C.

Parenkant drėgminio šiluminio apdorojimo operacijų režimus, būtina atsižvelgti į šias 
medžiagų savybes: ištįsą, traukumą, paviršiaus būklę, glamžumą, nudažymo atsparumą.

20 pav. Pirmasis elektrinis ir šių laikų lygintuvai
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Drėgminio šiluminio apdorojimo įranga klasifikuojama į:

 � Garinimo; 

 � Lyginimo; 

 � Presavimo;

 � Termostabilizavimo;

 � Oro ir garo manekenus;

 � Kalandrus.

Skalbyklose dažniausia naudojami lyginimo volai. Jie skirti profesionaliam naudoji-
mui skalbyklose, yra stiprūs ir patikimi. Volų eksploatacinės išlaidos yra palyginti mažos, 
jais paprasta lyginti. Didelis 300 mm volo skersmuo užtikrina gerą lyginimo kokybę. 
Lyginimo volams yra specialiai sukurtas elektroninis termostatas, kaitinimo elementai, 
plyta ir kiti komponentai. Voluose yra įmontuota garo nutraukimo sistema, kuri užtikrina 
didesnį našumą, o skalbiniai gali būti 20–30 proc. drėgnesni. Lyginimo greitis reguliuojamas 
nuo 1,6 iki 5m/min. Kadangi lyginami skalbiniai grįžta į operatoriaus pusę, volus galima 
statyti prie pat sienos – gerai išnaudojamas skalbyklos plotas. 

21 pav. Lyginimo volas

Lyginimo mašinos-kalandrai yra labai panašūs į lyginimo volą ir skirti lyginti ir džio-
vinti lygius, iš medvilnės, lino, vilnos, šilko, sintetikos pagamintus skalbinius (patalynę, 
staltieses, rankšluosčius ir kt.). Kalandrai skiriasi nuo lyginimo volu tuo, kad jais galima 
džiovinti ir kartu lyginti skalbinius, nes pačiame vole yra įmontuotas kaitinimo elementas, 
kuris kaitina poliruotą volo paviršių ir iš išorinės pusės per visą įrengimo ilgį sumontuo-
tos karščiui atsparios juostos. Skalbiniai paduodami į lyginimo zoną ir praleidžiami tarp 
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įkaitusio volo ir juostų. Skalbinių drėgnumas prieš lyginimą kalandrais turėtų būti ne dides-
nis kaip 50 proc. Tokia mašina naudojama įvairiose skalbyklose, užima mažai vietos.

Tekstilės gaminių lyginimo presai skirti tiesiems ir fasoniniams skalbiniams lyginti, 
kurių drėgnumas apie 50 proc. Lyginimo presų privalumas – neištempia, nedeformuoja skal-
binių. Aukšto darbinio slėgio dėka garai greitai prasiskverbia ir išlygina net keliais sluoks-
niais sulankstytą audinį. 

21 pav. Lyginimo volas

 22 pav. Senovinis gęžimo ir lyginimo įtaisas, šiuolaikinis profesionalus lyginimo presas

Presais atliekamas tarpoperacinis ir galutinis drėgminis šiluminis gaminių apdirbi-
mas. Jo darbinės dalys yra viršutinė ir apatinė pagalvės, kaitinamos garu, elektra ar kombi-
nuotu būdu. Efektyviausi yra elektriniai-gariniai presai: garas naudojamas gaminiui sudrė-
kinti prieš presavimą ir blizgesiui panaikinti. Dažniausiai kaitinama viršutinė pagalvė. 
Apatinėje pagalvėje yra šalto vakuumo sistema, kuri gaminį išdžiovina ir atvėsina. Gaminys 
įgyja stabilią formą.

Presų pagalvės yra universalios: plokščios ir specialios, kurių paviršių konfigūracija 
nevienoda. Pastarųjų pagalvių paviršius atitinka apdorojamų detalių erdvinį paviršių, pavyz-
džiui, priekinę pusę, pečius, rankoves ir t. t. Jomis formuojamos gaminio detalės.

Skalbyklose tekstilės gaminiai lyginami ir rankiniu būdu, todėl šiam darbui palen-
gvinti ir sutrumpinti naudojami lyginimo stalai. Lyginimo stalai turi reguliuojamo aukš-
čio pagrindinę pagalvę, taip pat gali turėti papildomas specialios formos pagalves, kurias 
galima pasukti ir pastumti į reikiamą poziciją. Jie padengti specialia nedegia medžiaga – ant 
jos patiestas gaminys neslysta. Į stalo paviršių ir apačią gali būti leidžiamas ir nusiurbia-
mas garas lyginamam paviršiui drėkinti ir stabilizuoti. Tokiu pat būdu gali būti pučiamas 
ir išsiurbiamas oras (greičiau ir geriau stabilizuojama lyginamos detalės forma). Lyginimo 
stalai dažniausiai kaitinami elektra arba garu. Šiuolaikiniai lyginimo stalai turi lygintuvų 
laikiklius – kreiptuvus. Prie lyginimo stalo yra įmontuoti profesionalūs lygintuvai.
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Lygintuvai naudojami sunkiai prieinamoms pusgaminio vietoms lyginti, tarpoperaci-
niam lyginimui, galutiniam lyginimui. Jie gali būti elektriniai, gariniai, elektriniai-gariniai. 
Buitiniuose lygintuvuose įtaisomas miniatiūrinis generatorius, kuriuo iš vandens gamina-
mas garas gaminiui drėkinti. Lygintuvo padas kaitinamas elektriniais kaitinimo elementais.

Formuojant, pavyzdžiui, klasikinio stiliaus gaminio detales, labai svarbu naudotis ati-
tinkamomis drėgminio šiluminio apdirbimo priemonėmis ir jų priedais. Paprasčiausia iš jų 
yra audinio atraiža. Ji dedama ant lyginamos medžiagos, kad nepradėtų blizgėti ar lydytis. 
Audinio atraiža nebūtina, jeigu lygintuvas turi uždedamą padą, skirtą lyginti gerąją medžia-
gos pusę.

Lyginimui palengvinti gali būti naudojamos papildomos priemonės.
Lenta-rankovė skirta mažoms cilindrinės formos gaminio detalėms lyginti.
Patiesalas – tai specialus karštį atspindintis padas ar veltinio medžiaga, lengvai 

paskirstanti slėgį ir sugerianti garus.
Rankinis padas skirtas iš viršaus spausti lyginamas detales, kad neslystų stalo pavir-

šiumi, ir susodinti atitinkamas gaminio vietas. Tai ypač efektyvu lyginant megztas medžia-
gas ar gaminių detales.

Medinis presas – glotnus tąšelis suapvalintais galais siūlėms, palankoms, klostėms 
sulyginti. Sunkus šaltas medis sparčiau pašalina garą ir spaudžia gaminio dalis joms auš-
tant ir džiūvant.

Kampų lyginimo įrankis – tai plokščia medinė detalė su smailiu kampu. Ji naudo-
jama smailiems kampams išversti. Apvaliuoju įrankio galu ištiesinamos gaminio siūlės.

Siūlių velenėlis – kietai prikimšta cilindrinė pagalvėlė siūlėms lyginti. Siūlių užlaidos 
neatsispaudžia gerojoje gaminio pusėje.

Šepetys skirtas pūkuotoms medžiagoms lyginti.
Lyginimo padėklas su šepetėliais naudojamas pūkuotoms medžiagoms (velvetui) 

lyginti. Šepetėliai neleidžia pūkuotam paviršiui susispausti.
Stovas apykaklėms, kuris skirtas išgaubtoms apykaklėms lyginti.

23 pav. Lyginimo stalai su garo padavimu, nutraukimu ir profesionalus lygintuvas
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23 pav. Lyginimo stalai su garo padavimu, nutraukimu ir profesionalus lygintuvas

1. Kokia yra drėgminio šiluminio apdorojimo paskirtis?

2. Ką suteikia audinio garinimas?

3. Kokie drėgminio šiluminio apdorojimo operacijų režimai parenkami linui? 

4. Kokie drėgminio šiluminio apdorojimo operacijų režimai parenkami medvilnei?

5. Kokie drėgminio šiluminio apdorojimo operacijų režimai parenkami vilnai?

6. Kaip klasifikuojama drėgminio šiluminio apdirbimo įranga? 

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS
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TEKSTILĖS GAMINIŲ PRIEŽIŪROS PIRMINIŲ IR BAIGIAMŲJŲ OPERACIJŲ SAUGUS 
ATLIKIMAS

Skalbyklos ar tekstilės gaminių cheminio valymo valyklos darbas susideda iš eilės 
etapų, kuriuos galima suskirstyti į:

 � Pirminės tekstilės gaminių priežiūros operacijos;

 � Skalbimo ar cheminio valymo operacijos;

 � Baigiamosios tekstilės gaminių priežiūros operacijos.

Pirminės tekstilės gaminių priežiūros operacijos, tai tekstilės gaminių priėmimas iš 
kliento, tekstilės gaminių apžiūra, nešvarumų, dėmių, gaminio nusidėvėjimų nustatymas 
ir pirminis dėmių valymas bei tekstilės gaminių rūšiavimas prieš skalbimą ar cheminį 
valymą. 

Priimant tekstilės gaminį iš kliento, sužinoma išsami informacija apie gaminyje 
esančias dėmes, jų kilmę ir sudėtį. Išsami informacija apie valyti arba skalbti priimtą gaminį 
perduodama technologui. 

Užsakymo priėmimo metu užpildomi visi reikalingi dokumentai (užsakymo lapas, 
pinigų paėmimo kvitas ar kasos čekis). Priėmėjas informuoja klientą apie užsakymo atlikimo 
datą. Priėmėjas turi profesionaliai, atsakingai bendrauti su klientu, suteikti visą reikiamą 
informaciją.

Valymo ar skalbimo technologas susipažįsta su jam perduota informacija apie gaminius 
ir numato būdus, kuriais bus šalinamos dėmės, parenkami skalbimo režimai, skalbikliai ir 
dėmių valikliai. Taip pat numatomi tekstilės gaminio pradinės prekinės išvaizdos atstatymo 
būdai, naudojant šiluminio drėgminio apdirbimo įrangą ir kitus tekstilės gaminio priežiūros 
būdus.

Priimtas gaminys nuodugniai patikrinimas ir apžiūrimas. Peržiūrima gamintojo žen-
klinimo juostelėje pateikta informacija apie gaminio sudėtį ir rekomenduojamą skalbimo ar 
valymo būdą. Identifikuojami gaminio audinio mechaniniai pažeidimai ir numatomos pre-
vencinės priemonės, siekiant išvengti didesnės žalos skalbiant tekstilės gaminį. Nuodugniai 
patikrinama gaminyje esanti furnitūra.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

IŠMOKYTI SAUGIAI ATLIKTI PIRMINES 
IR BAIGIAMĄSIAS TEKSTILĖS GAMINIŲ 
PRIEŽIŪROS OPERACIJAS

03
Uždavinys
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24 pav. Tekstilės gaminių priežiūros ženklų etiketės

Nustatoma dėmių kilmė. Nustatyti tikrąją dėmių kilmę yra sudėtinga, tačiau tai yra 
svarbi sąlyga siekiant užtikrinti aukštą paslaugos atlikimo kokybę.

Tekstilės gaminių rūšiavimas yra sudėtingas ir daug laiko reikalaujantis darbas. 
Skalbiniai yra rūšiuojami atsižvelgiant į proceso metu naudojamo vandens temperatūrą 
(30–40°C, 60°C) ir naudojamas chemines medžiagas (pvz., kai kurie balti gaminiai gali būti 
balinami naudojant specialias balinimo priemones). 

Skalbiniai yra rūšiuojami į šias grupes: baltos spalvos audinio gaminius, šviesios 
spalvos audinių gaminius, margaspalvių audinių gaminius (svarbu patikrinti, ar atskirų 
gaminių audiniai neleidžia spalvos), tamsių spalvų audinių gaminius. Taip pat rūšiuojami 
pagal asortimentą, audinio tipą ir užterštumo kategoriją. 

Tekstilės gaminiai, kurie yra valomi cheminio valymo būdu, yra rūšiuojami į šias 
grupes: baltos spalvos audinio gaminius, šviesių/ pastelinių spalvų audinių gaminius, pilkos 
spalvos audinių gaminius, margaspalvių audinių gaminius, tamsaus atspalvio audinių 
gaminius (tamsiai pilki, tamsiai rudi), juodos spalvos audinių gaminius (neretai prie jų yra 
dedami gaminiai, kurių audiniai leidžia spalvą, t. y. ryškiai raudoni, mėlyni, žali ir pan.). 

Labai svarbu užtikrinti, kad skirtingų atspalvių audiniai valymo proceso metu neleistų 
spalvos. Audinio spalvos fiksacija yra tikrinama prieš valymo procesą naudojant balto audi-
nio skiautelę ir tą patį tirpiklį, kuriame gaminys bus valomas. Sudrėkinus audinį tirpiklyje, 
švelniu judesiu mažiau pastebimoje gaminio dalyje juo trinamas gaminio audinys ir ste-
bima, ar baltas audinys nesidažo.

Gaminiai, kurie yra valomi šlapio cheminio valymo metodu, yra rūšiuojami į šias 
grupes: baltos spalvos audinio gaminius, šviesios spalvos audinių gaminius, margaspalvių 
audinių gaminius (svarbu patikrinti, ar atskirų gaminių audiniai neleidžia spalvos), tamsių 
spalvų audinių gaminius. 
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Gaminiai, kurie yra valomi cheminiu valymu ir yra išrūšiuoti pagal audinio spalvas, 
papildomai gali būti rūšiuojami atsižvelgiant į gaminio audinį, t. y. audinio sudėtį (šilkiniai, 
vilnoniai, medvilniniai ir pan.), audinio storumą (plonos suknelės, palaidinės, kiti delikatūs 
gaminiai), audinio struktūrą (paltiniai, vilnoniai audiniai, kurie valymo metu gali apvelti 
kitus gaminius). Rūšiuoti reikia labai atsargiai, kad dulkės ir mikroorganizmai neišplistų 
aplinkoje. 

Įvertinus šiuos kriterijus, yra parenkama tinkama cheminio valymo ar skalbimo 
mašinos programa. 

Pirminio tekstilės gaminio apžiūrėjimo metu labai svarbu nustatyti esančių dėmių 
kilmę.

Pagal kilmę ir valymo būdą dėmės yra kelių rūšių:

 � Vandenyje tirpios dėmės – tai dažniausiai cukraus ar krakmolo turinčios 
dėmės, taip pat paviršinės purvo dėmės, baltyminės dėmės (kraujas, prakaitas, 
šlapimas), vandens pagrindu pagaminti dažai (akvarelė, guašas);

 � Tirpios dėmės sauso cheminio valymo valiklyje. Valiklis tirpina purvo, riebalų, 
tepalų ir klijų dėmes, vašką, makiažą, kramtomąją gumą, sakus bei ištirpusių 
sagų ar plastmasės likučius;

 � Dėmės, kurioms valyti reikalingi specialūs tirpikliai. Specialūs tirpikliai 
naudojami valyti ant dėmių išėmimo stalo prieš ir po bendrojo valymo. 

 � Neišsivalančios dėmės. Statistiškai 10 proc. dėmių neišsivalo. 

Šiandien Lietuvoje dauguma cheminio valymo valyklų tekstilės gaminių valymui 
naudoja perchloretileną, hydrokarboną, cheminio valymo solventą, kuris neturi halogenų. 

Šiuo metu labai svarbu ne tik galvoti, bet ir organizuoti tausojančią aplinką ir žmogaus 
sveikatą, veiklą. Kreusler firma visai neseniai sukūrė produktą SOLVONK4, kuris neturi 
halogenų ir yra skirtas profesionaliam drabužių cheminiam valymui. Jis sukurtas taip, 
kad teisingai jį vartojant nesukeliama grėsmė aplinkai: orui, vandeniui, žemei, žmogui. Tai 
valiklis, kuris turi tokį patį valymo efektyvumą kaip ir perchloretilenas, o kai kuriais atvejais 
ir geresnį. Taipogi solventas SOLVONK4, remiantis Europos sąjungos teise (CLP reglamentas), 
nėra klasifikuojamas kaip pavojingas. Dar daugiau, SOLVONK4 yra biologiškai suyrantis ir 
dermatologinių bandymų metu įvertintas „Labai gerai“. 

Šiai sistemai priklauso taip pat koncentruotas detergentas CLIPK4, dėmių valiklis 
PRENETTK4 ir vandenį bei nešvarumus atstumiantis impregnatorius VINOY K4, visi puikiai 
suderinti naudoti kartu su SALVONK4.
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Taigi teisingai panaudojus technologines priemones didžiąją dalį dėmių galima išva-
lyti. Svarbu neužtvirtinti dėmės – nenuskalbti, neperdžiovinti, neužlyginti. Didžioji dalis 
dėmių pagal savo sudėtį yra nevienalytės (vadinamos sudėtinėmis dėmėmis). Jos susideda 
iš keleto veikliųjų medžiagų, o joms išvalyti naudojami iškart keli tirpikliai. Pavyzdžiui, 
kavos dėmė gali savyje turėti ne tik taninų bei spalvos pigmentų (kava), bet ir riebalų, bal-
tymų (pienas, grietinėlė) ar cukraus. Taip yra ir su daugeliu padažų – jų sudėtyje gali būti ir 
kraujo, ir natūralių pigmentų bei riebalų. Daugeliu atveju yra nežinoma, kokie dažai naudo-
jami maisto produktų gamyboje, kokia yra tepalo, dažų sudėtis. 

Dėmėms valyti yra naudojamas specialus technologinis įrengimas – dėmių valymo 
stalas, kuris turi šias pagrindines priemones: aukšto slėgio vandens, oro srauto, tirpiklio ir 
garų padavimą. Pirmas žingsnis valant dėmes – panaudoti paprasčiausius tirpiklius (van-
denį ir tirpiklį). 

25 pav. Solventas, kuris neturi halogenų ir papildomos valymo priemonės

26 pav. „Rotondi“ dėmių valymo stalas ir darbas prie jo 

III MODULIS. TEKSTILĖS GAMINIŲ PIRMINIŲ IR 
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Tekstilės gaminių apdaila vadiname cheminių, fizinių ir mechaninių procesų, kurie 
atliekami pagaminus medžiagą ir skirti jos išvaizdai ir savybėms pagerinti, visumą. 
Išskalbus ar išvalius tekstilės gaminius, naudojama gaminių apdaila po skalbimo ar chemi-
nio valymo. 
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Platus skalbiamų ir valomų gaminių spektras reikalauja įvairiapusiškų lyginimo įgū-
džių. Lyginant gaminius privaloma: 

 � Laikytis gamintojo nurodytų lyginimo ženklų, kuriuose yra pažymėta leistina 
ar neleistina lyginimo temperatūros riba. Jei gaminį lyginti yra draudžiama, 
jis lyginamas tik esant būtinybei, įvertinus galimą riziką ir užtikrinus tinkamą 
lyginimo techniką; 

 � Užtikrinti, kad lyginamas gaminys tolygiai priglunda prie lyginimo lentos, nėra 
susiformavę raukšlių, kurios galėtų būti užlygintos. Užlygintas raukšles yra 
sudėtinga naujai išlyginti;

 � Tikrinti, ar lyginamos kelnės privalo turėti kantą. Kelnių žymėjime esantis 
simbolis „V“ nusako, kad kelnės turi kantą, o simbolis „Be“ – kanto neturi. Lyginant 
kelnių kantus reikia įsitikinti, ar nėra dvigubų, kreivų kantų. Taip pat būtina 
„susodinti“ kelnių medžiagą per kelius, siekiant, kad kantai nebanguotų. Jeigu 
senas kantas yra ne vietoje (vadovaujantis lyginimo technologija) ir jo visiškai 
panaikinti negalime, naujo kanto nedarome ir lyginame pagal senąjį, siekiant 
išvengti dvigubo kanto; 

 � Atkreipti dėmesį į visas gaminio pamušalo detales – kišenes, rankogalius, vidurinės 
linijos užmetimą, ilgį;

 � Įsitikinti, kad vidinių gaminio detalių kontūrai nėra matomi gaminio išorėje 
(kišenės, pamušalas, paklijavimų ir siūlių žymės). Esant būtinybei, gaminiai, 
pasiūti iš plonų medžiagų, yra lyginami be pritraukimo funkcijos;

 � Įsitikinti, kad marškinių apykaklės yra stačios, su kampučiais, yra tiesi ir lygi 
užsegimo linija, rankovės yra nekampuotos;

 � Įsitikinti, kad šilkiniai gaminiai yra lyginami iš blogosios pusės.

Draudžiama lyginti:

 � Gaminius, pasiūtus iš barchato ir aksomo;

 � Gaminius iš dirbtinės odos ar turinčius dirbtinės odos detales.

Prie baigiamųjų tekstilės gaminių priežiūros operacijų priklauso:

 � Pūkų nurinkimas šepečiu arba lipniu šepečiu;

 � Susivėlusių pūkų nugremžimas;

 � Gaminio sušukavimas.

Drabužių pirminei išvaizdai atkurti naudojami įvairiūs šepečiai, pūkų nurinkėjai. 
Jais pašalinami, nuskutami pūkų gumuliukai, susidarę ant nuolat skalbiamų ar dėvimų 
drabužių. 
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Tekstilės gaminių pakavimas ir saugojimas

Išskalbti arba išvalyti tekstilės gaminiai kabinami ant pakabų arba pakuojami į poli-
etileno maišus. Yra naudojamos keturių rūšių pakabos: specialios pakabos sunkioms užuo-
laidoms, storos pakabos sunkesniems rūbams, pvz., žieminėms striukėms, paltams, kaili-
niams, kostiumams. 

Plonos pakabos, naudojamos lengvesniems rūbams kabinti, pvz., marškiniams, palai-
dinėms, plonoms striukėms ir pan. Kelnėms ir užuolaidoms kabinti papildomai naudoja-
mos kartoninės apsaugos, kurios apsaugo gaminius nuo audinio lūžimo. Ploni megztiniai, 
suknelės, palaidinės kabinami ant pakabų, apvilktų apsaugine minkšto audeklo apsauga, 
kuri padeda išvengti nuslydimo ir pakabos žymių. Per pečius platesni gaminiai kabinami 
ant specialių ilgesnių pakabų. Atskirais atvejais, siekiant išvengti pakabų žymių, sunkes-
niems megztiniams kabinti yra naudojami specialūs plastmasiniai laikikliai. 

Skalbiniai, baldų apmušalai, antklodės pakuojami į maišus. Pakuojant svarbu įsiti-
kinti, kad gaminiai yra visiškai sausi. Skalbiniai yra skaičiuojami, sutikrinama su užsa-
kymo kvite nurodytu kiekiu. Tuo pat metu yra nusegami numeriukai, žymintys užsakymą. 

Ant supakuotų gaminių maišų būtinai parašomas užsakymo numeris, vienetų skai-
čius Sijonai kabinami naudojant juose esančias pakabinimo juosteles ir pakabas su įlenki-
mais. Jeigu sijonai neturi juostelių arba gražiai pakabinti juos nėra galimybių, naudojamos 
specialios sąsagėlės. Sąsagėlių galima nesegti į plonus audinius ir į kietas medžiagas, kur tai 
gali palikti žymę: šilkas, oda, dirbtinė oda, acetatai, poliesteris ir pan..

Romanetės lankstomos per vytelės siūles ir, priklausomai nuo audinio storio, kabina-
mos ant pakabos. Jeigu yra sutvirtinimai, jie suveriami pagal pažymėjimą ir galuose užsiu-
vami. Pakuojant dedami į jų ilgį atitinkančią polietileno rankovę. Patalynė pakuojama į poli-
etileninius maišus.
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Švarių skalbinių laikymo arba skalbinių išdavimo patalpose turi būti išskirta švarių 
skalbinių laikymo zona.

Švarūs skalbiniai laikomi supakuoti švarių skalbinių laikymo patalpoje arba skalbinių 
išdavimo patalpoje. Šie skalbiniai turi būti virš grindų pakeltuose įrenginiuose (lentynose, 
spintose, vežimėliuose, stelažuose ir pan.).

Nešvarūs skalbiniai laikomi nešvarių skalbinių laikymo patalpoje arba skalbinių priė-
mimo patalpoje nešvarių skalbinių laikymui skirtoje zonoje sudėti lentynose, spintose, veži-
mėliuose, stelažuose.

1. Kokios dėmės yra tirpios vandenyje?

2. Koks specialus technologinis įrengimas yra naudojamas dėmėms valyti? 

3. Kokia yra dėmių kilmė?

4. Kaip rūšiuojami tekstilės gaminiai?

5. Kodėl reikia laikytis gamintojo nurodytų lyginimo ženklų? 

6. Kokiais įrankiais ir kokios operacijos atliekamos tekstilės gaminio pirminei 
išvaizdai atkurti?

7. Kaip lyginamos kelnės?

8. Kaip lyginami šilkiniai gaminiai?

9. Kaip pakuojama patalynė?

10. Kelių rūšių pakabos yra naudojamos pakuojant tekstilės gaminius?

11. Kokie keliami reikalavimai švarių tekstilės gaminių saugojimui?

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

Modulio „Tekstilės gaminių pirminių ir baigiamųjų priežiūros operacijų atlikimas“ 
žinių ir gebėjimų įtvirtinimas realizuojamas kūrybiniu projektu „Kuo galiu būti naudin-
gas kitiems?“ Įtvirtinimo metu pristatomi bendravimo su klientais ypatumai, priimant iš 
klientų tekstilės gaminius, integruojamas profesinių vertybių ugdymas ir įgyvendinamas 
projektas, kuriame mokiniai demonstruoja gebėjimą susieti kompetenciją atlikti tekstilės 
gaminių pirmines ir baigiamąsias priežiūros operacijas su profesinėmis vertybėmis, atlieka 
patirties refleksiją ir save įvertina.

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

04
Uždavinys

ĮTVIRTINIMO TIKSLAS – įtvirtinti įgytas profesines žinias ir gebėjimus kūrybiniame projekte 
„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 bendravimo su klientais ypatumus, priimant iš klientų tekstilės gaminius; 
4. Aptarti darbštumą, kaip siektiną vertybę stiprinant bendradarbiavimą;  
5. Įtvirtinti ir įvertinti kompetenciją. 

ĮTVIRTINIMO REZULTATAS – įtvirtintos įgytos profesinės žinios ir gebėjimai. 

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. 

Įtvirtinimo praktinė užduotis. Mokiniai gauna užduotį nuvykti į tekstilės gaminių 
priežiūros įmones ir pabendrauti su klientais, priimti iš klientų tekstilės gaminius, o vėliau 
aprašyti pokalbį, jį išanalizuoti bei įvertinti. Įgytą patirtį ir žinias mokiniai (individualiai 
ar grupėje) turi susisteminti, apipavidalinti ir paruošti 10–15 min. pristatymą pagal pasi-
rinktą potemę (pvz., „Malonus bei mandagus bendravimas su klientu“, „Kliento poreikių 
išsiaiškinimas“, „Greitas reikalingos informacijos gavimas kontakto su klientu metu“). 
Visa tai pristatoma gali būti pasirinktu būdu: pranešimu naudojant skaidres, referatu ir 
kt. Projekto pristatymo metu mokiniai turi argumentuoti potemės pasirinkimą; įvardyti 
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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 vertinimo kriterijai:

1. Kūrybingas žinių taikymas praktikoje;

2. Efektyvaus bendravimo su klientais ir kolegomis principų pritaikymas įgyvendi-
nant projektą; 

3. Profesinių / asmeninių vertybių perteikimas;

4. Pristatymo aprašo išsamumas.

Plačiau CD. Priedas Nr. 3 „Tekstilės gaminių pirminių ir baigiamųjų priežiūros operacijų 
atlikimas“. 
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Kadaise skalbimas buvo išties varginantis ir daug laiko atimantis darbas – juk skalbi-
nius reikėdavo mirkyti, virinti, skalbti, skalauti ir gręžti rankomis. Šiandien skalbimo pro-
cesas labai pasikeitęs – skalbimui naudojamos automatinės skalbimo mašinos ir profesio-
nalūs skalbikliai. 

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojas, mokydamasis Tekstilės gaminių skalbimo 
modulio, sužinos, kaip skalbti įvairaus pluošto, sandaros, savybių tekstilės gaminius. Išmoks 
parinkti visus skalbimo, tekstilės gaminių drėgminio-šiluminio apdorojimo technologinius 
parametrus bei susipažins su naudojama skalbimo, džiovinimo įranga bei mokės su ja dirbti. 
Mokydamasis Tekstilės gaminių skalbimo modulio, mokinys susipažins su skalbimui nau-
dojamomis skalbimo priemonėmis, jų klasifikacija, savybėmis ir parinkimo reikalavimais 
įvairiems tekstilės gaminiams skalbti. Sužinos tekstilės gaminių džiovinimo technologinius 
parametrus ir išmoks saugiai dirbti su džiovinimo mašinomis. 

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

I MODULIS. ĮVADAS Į PROFESIJĄ

IV MODULIS.
TEKSTILĖS GAMINIŲ SKALBIMAS

MODULIO TIKSLAS – naudojant pažangią techniką ir technologiją, mokinį išmokyti atsakingai 
skalbti tekstilės gaminius.

UŽDAVINIAI:

1. Supažindinti su tekstilės gaminių skalbimo ir džiovinimo būdais, priemonėmis, įrankiais ir 
įranga;

2. Supažindinti su skalbimo priemonėmis ir jų panaudojimo galimybėmis;
3. Išmokyti saugiai skalbti ir atlikti tekstilės gaminių džiovinimą;
4. Įtvirtinti įgytas profesines žinias ir gebėjimus kūrybiniame projekte „Dovanodami turtėjame“.

REZULTATAS – mokinys gebės atsakingai ir savarankiškai skalbti ir džiovinti tekstilės gaminius.
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SMULKIOJO VERSLO ORGANIZAVIMO SKYRIUS

IV MODULIS 

TEKSTILĖS GAMINIŲ SKALBIMAS

SKIRTA VALANDŲ: 236

MOKYMO(SI) TURINYS:

1. Skalbimo ir džiovinimo įrangos paskirtis, 
klasifikacija, techniniai parametrai ir programos;

2. Skalbimo priemonių asortimentas, savybės, rūšys 
ir jų parinkimas įvairiems tekstilės gaminiams 
skalbti;

3. Saugus tekstilės gaminių skalbimas ir 
džiovinimas;

4. Integruotas kūrybinis projektas „Dovanodami 
turtėjame“. 

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:

 � Skalbimo mašina;

 � Džiovinimo mašina;

 � Lyginimo įranga, transportavimo įrenginiai;

 � Skalbimo priemonės;

 � Skalbimo technologinės kortelės;

 � Dėmių identifikavimo aprašai;

 � Saugaus darbo instrukcijos;

 � Tekstilės gaminių priežiūros mokymo programa.

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

 � Savikontrolės klausimai; 

 � Teorinių žinių vertinimas (testas);

 � Praktinės užduotys;

 � Integruoto kūrybinio projekto 
įvertinimas vertybiniu požiūriu.

IV MODULIS.
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TEORINĖ MOKYMO(SI) MEDŽIAGA

SKALBIMO IR DŽIOVINIMO ĮRANGOS PASKIRTIS, KLASIFIKACIJA, TECHNINIAI 
PARAMETRAI IR PROGRAMOS

Senovės tautos savo drabužius plaudavo ant uolų ir vietoj muilo naudojo gyvūnų rie-
balų ir pelenų ar smėlio mišinį. Toks skalbimo procesas vykdavo srauniuose upeliuose ar 
gėluose ežeruose. Tik nuo 1797 m. pradėta naudoti speciali skalbimo lenta, į kurią trinami 
skalbiniai tapdavo švarūs. 

Pirmoji skalbimo mašina, kuri priminė dabartinę skalbimo mašiną, buvo užpaten-
tuota 1851 m. amerikiečio J. Kingo. Pirmosios skalbimo mašinos medinis būgnas buvo suka-
mas ranka. 

Po penkerių metų buvo sukonstruota medinė dėžė, į kurią galima sudėti skalbinius ir 
medinius rutuliukus, o aplink ją sukosi medinis rėmas. Skalbiniai buvo užpilami vandeniu 
ir skalbimo skysčiu. Judinant rėmą, judėdavo ir rutuliukai, kurie trindavosi į skalbinius ir 
šiuo būdu sudarydavo skalbimo efektą.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

SUPAŽINDINTI SU TEKSTILĖS GAMINIŲ 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO BŪDAIS, 
PRIEMONĖMIS, ĮRANKIAIS IR ĮRANGA

01
Uždavinys

1 pav. Pirmosios skalbimo mašinos
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Stambūs Amerikos ir Vakarų Europos žemvaldžiai, kurie turėjo nuosavas garo mašinas 
ir elektros variklius, juos panaudojo skalbimo procesui palengvinti. Panaudojant statinę ir 
jos viduje įrengiant besisukančias mentes, buvo sukurtos paprastos ir nesudėtingos kons-
trukcijos mašinos. Menčių sukimasis vyko krumpliaračių ir diržo pagalba. 

Pirmą elektrinę skalbimo mašiną 1908 m. su dideliu, galvanizuotu kubilu ir elektromo-
toru, sukūrė mašininė kompanija „Hurley“.

1910 m. Alva J. Fišeris užpatentavo pirmąją elektra varomą skalbimo mašiną, kuri 
turėjo būgno tipo cinkuotą talpyklą ir elektra varomą variklį.

Senovės lietuvaitės skalbinius pasitiesdavo ant lentos ar liepto ir kiek išlenktą len-
telę su rankena – kultuve juos padaužydavo, kad būtų minkštesni. Kultuvė buvo išdrožta iš 
medžio taip, kad rankenos ir lentelės ilgumo ir sunkumo santykis leido skalbėjai atitinkama 
jėga velėti skalbinius. Velėti skirta kultuvė dažnai būdavo lengva, grakščių formų, papuošta 
geometriniais ar augaliniais ornamentais. Buvo naudojamos ir medinės rinčiuotos lentos 
skalbiniams trinti. Šias lentas vadino rintėmis arba rumbėmis. Drabužiams pamerkti ir 
skalbti naudojo skobtines geldas. 

2 pav. Pirmosios elektrinės skalbimo mašinos

3 pav. Senovės lietuvių naudoti skalbimo įrankiai
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Šiandien beveik trečdalis visų pasaulyje pagaminamų buities prietaisų yra skalbyklės, 
be kurių sunku įsivaizduoti savo buitį arba profesionalių skalbyklų darbą.

Skalbimo mašina, skalbyklė – tai elektrinis prietaisas, skirtas drabužiams ir kitiems 
tekstilės gaminiams skalbti tiek namuose, tiek skalbyklose. 

Skalbimo mašinoje yra įtaisytas centrinis besisukantis būgnas, į kurį dedami skalbi-
niai. Skalbimo proceso metu yra pilamas vanduo ir pilamos / dedamos skalbimo priemonės. 
Įvairiais greičiais besisukantis būgnas iš skalbinių mechaniškai pašalina nešvarumus.

Moderniose automatinėse skalbimo mašinose yra suprogramuotos skalbimo progra-
mos, kurias galima parinkti pagal skalbiamų įvairių tipų audinius, taip pat yra programos, 
kurias galima naudoti skalbiant drabužius pagal jų paskirtį, pvz. sportiniai drabužiai, džin-
sai, tamsūs skalbiniai, užuolaidos ir kt.

Daugelis skalbyklių turi papildomas programas: papildomas skalavimas, pirminis 
skalbimas, intensyvus skalbimas, laiko atidėjimas, gręžimo apsukų / temperatūros regu-
liavimas ir kt.

Pagal skalbinių įkrovimo vietą, skalbimo mašinos skirstomos:

 � Skalbimo mašinos, į kurias skalbiniai kraunami iš viršaus. Privalumai – leidžia 
sutaupyti vietos, nereikia lankstytis pakraunant skalbinius. Tokių skalbyklių 
trūkumai – jos brangesnės, negalima panaudoti viršutinės mašinos dalies;

 � Skalbimo mašinos, į kurias skalbiniai kraunami iš priekio. Tokių mašinų didesnė 
talpa, jos stabilesnės, pigesnės, tačiau jos užima daugiau vietos.

Dar skalbimo mašinos skirstomos pagal elektros suvartojimo klasę ir žymimos A, B, C, 
D, E, F, G. A ir B klasės mašinos pasižymi aukštu skalbimo efektyvumu ir saugo audinius, C, 
D ir E klasės mašinos yra vidutinio efektyvumo, o F ir G – žemo. 

Automatinėse skalbimo mašinose esantys gręžtuvai (džiovintuvai) naudojami grę-
žimo funkcijai atlikti, t. y. pašalina didesnį vandens kiekį iš skalbinių. Džiovintuvai papras-
tai sukasi nuo 400 iki 1 800 apsukų per minutę greičiu. Šis rodiklis lemia išgręžimo klasę ir 
gręžimo kokybę.

Dar skalbimo mašinos skirstomos:

 � Skalbimo mašinos mažoms skalbykloms;

 � Didelių apsukų skalbimo mašinos;

 � Vidutinių apsukų skalbimo mašinos;

 � Skalbimo mašinos su higienine užtvara.

Skalbimo mašinos mažoms skalbykloms – tai naujos pramoninės skalbimo maši-
nos, skirtos vartotojams, kurių vieno mėnesio skalbimo poreikiai yra apie 600 kg skalbinių. 

IV MODULIS.
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Mašinos yra tvirtos ir patikimos, atlieka visas būtinas operacijas. Jas labai patogu nau-
doti, kai skalbyklos plotas yra nedidelis. Į tokias skalbimo mašinas telpa 5–7 kg skalbinių. 
Skalbyklai reiktų turėti skalbimo mašinas su tokia būgno talpa. Tai leistų skalbti individua-
lių užsakymų skalbinius.

Skalbyklai reikia ir didesnės skalbyklės, kurios talpa siekia 16, 32, 45 ir daugiau kilo-
gramų. Jos turi didesnius skalbimo būgnus, į kuriuos galima sutalpinti daugiau skalbinių. 
Jos yra stabilesnės, sukelia mažiau vibracijos. Skalbiant drabužius didesniame būgne, jie 
nebūna sugrūsti, todėl geriau išskalbiami, išsiskalaujami, išsigręžiami, mažiau suglamžomi. 

4 pav. Skalbimo mašinos profesionaliam skalbimui

Didelių apsukų skalbimo mašinos skleidžia mažai triukšmo, jas lengva naudoti, šios 
mašinos yra gražios ir puikiai skalbia. Jos puikiai tinka viešbučiams, restoranams, pensio-
nams, vaikų darželiams bei profesionalioms skalbykloms. Didelių apsukų skalbimo mašinų 
ypatingai tvirta konstrukcija ir nedidelis judančių detalių skaičius – tai užtikrina ilgą tarna-
vimo laiką ir nesudėtingą priežiūrą. 

Skalbimo mašinos su higienine užtvara naudojamos ligoninių skalbiniams skalbti. 
Nešvarūs skalbiniai sudedami iš vienos pusės, o švarūs skalbiniai išimami pro kitas dure-
les į atskirą kamerą. Tokiu būdu atskiriami švarūs ir nešvarūs skalbiniai bei užtikrinama 
apsauga nuo biologinio užteršimo. Kartu su informacinės valdymo sistemos programine 
įranga, barjerinė skalbimo sistema suteikia aukščiausią valdymo laipsnį bei procesų kon-
trolę ir užtikrina gerą skalbimo kokybę.
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Profesionalios ar buityje naudojamos skalbimo mašinos dar gali turėti papildomas 
funkcijas:

 � Šlapio cheminio valymo;

 � Automatinė vandens lygio kontrolė pagal skalbinių kiekį ir rūšį;

 � Sugeneruoto garo naudojimas kokybiškesniam skalbimo rezultatui gauti 
(SteamWasher);

 � Cirkuliuojančio purškimo;

 � Skalbinių pasvėrimo, automatinio vandens ir energijos sąnaudų parinkimo pagal 
skalbinių apkrovą;

 � Lengvo lyginimo;

 � Automatinis reikiamos temperatūros, sūkių greičio, skalavimo trukmės 
parinkimas pagal skalbinių kiekį ir jų užterštumą;

 � „EKO“ sistema; 

 � Skalbimas žemesnėje temperatūroje, naudojant burbulų generatorių („Eco 
BubbleTM“).

Skalbimo mašinų paruošimas darbui, skalbimo programos:

 � Skalbimo mašina yra įjungiama pagrindiniu srovės jungikliu;

 � Patikrinama, ar automatinė skalbimo mašinos kontrolė neparodė esamų gedimų. 
Identifikavus gedimus, kreipiamasi į atsakingą įmonės darbuotoją;

 � Patikrinama, ar vandens padavimo ir nuotėkų linijos yra paruoštos darbui;

5 pav. Skalbimo mašinos su higienine užtvara

4 pav. Skalbimo mašinos profesionaliam skalbimui
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 � Nuspaudžiamas specialus skalbimo mašinos durelių atidarymo / uždarymo 
klavišas, durelės yra atidaromos;

 � Išrūšiuoti gaminiai sudedami į skalbimo mašiną, durelės yra uždaromos ir 
pakartotinai nuspaudžiamas durelių atidarymo / uždarymo klavišas, kuris 
užtikrina, kad durelės yra sandariai uždarytos;

 � Atsižvelgiant į paruoštų skalbti ir sudėtų gaminių pobūdį, specialių rankinių 
dozatorių pagalba yra dozuojamos skalbimo priemonės / skalbikliai ir supilamos į 
skalbimo mašinoje esančius specialius skyrelius. Naudojant automatinį skalbimo 
priemonių dozatorių, skalbikliai automatiškai parenkami ir dozuojami pagal 
nustatytą skalbimo ir skalbiklių dozatoriaus programas.

Skalbimo programų yra įvairių. Dažniausia naudojamos šios: 

 � Medvilnė 90°;

 � „Eco“ skalbimas;

 � Vilna 30°;

 � Greitas skalbimas;

 � Delikatus skalbimas;

 � Intensyvus skalbimas;

 � Sintetika 60°;

 � Kūdikio drabužėlių skalbimas;

 � Sportinės aprangos skalbimas;

 � Sintetika (šaltas vanduo);

 � Užuolaidų skalbimas;

 � „Jautrių“ audinių skalbimas 30° ir kt.

Kol nebuvo sukurtos skalbimo mašinos su gręžimo, džiovinimo funkcija arba specia-
lios tekstilės gaminių džiovinimo mašinos, visi skalbiniai buvo džiovinami iškabinti lauke 
ar gerai vėdinamoje patalpoje. Šis procesas buvo ilgas ir neužtikrino išdžiūvusio gaminio 
kokybės ir pradinės prekinės išvaizdos.

Kad būtų lengviau skalbinius išlyginti panaudojant specialius drėgminio šiluminio 
apdorojimo būdus, labai svarbu taisyklingai juos išdžiovinti.

Šiandien drėgmei pašalinti iš tekstilės gaminių naudojamos profesionalios ir buitinės 
skalbinių džiovyklės.

Džiovyklėje, kaip ir skalbimo mašinoje, yra suprogramuotos programos, kurias galima 
parinkti pagal džiovinamo gaminio audinio struktūrą. Mašina pati parenka optimalius 
režimus: temperatūrą, mechaninį poveikį, trukmę, likutinę drėgmę, būgno sukimosi greitį, 
todėl galima kokybiškai ir saugiai išdžiovinti net pačių jautriausių audinių, pavyzdžiui šilko, 
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vilnos ir kašmyro, gaminius. Džiovinant tekstilės gaminius, visus vidinius džiovinimo pro-
gramų parametrus galima keisti rankiniu būdu. Skalbinių džiovinimo mašinos turi įvai-
rias programas: specialios garų programos yra skirtos drabužiams atgaivinti ir pradiniam 
lyginimui, yra specialios programos skirtos drabužiams džiovinti garuose. Atvirkštinio mai-
šymo veiksmo programa, kuri neleidžia drabužiams susivynioti ir susiraukšlėti. Svarbu, 
kad, naudojant tekstilės gaminių džiovyklę, audiniai nebūtų perdžiovinti ar sugadinti. Taip 
pat, kad papildomai nebūtų eikvojama elektros energija.

Džiovyklės talpa gali būti įvairi: 5,7, 9 ir daugiau kilogramų.

    6 pav. Skalbinių džiovinimas

7 pav. Skalbinių džiovyklės

IV MODULIS.
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Džiovyklėse gali būti suprogramuotos papildomos skalbinių džiovinimo programos:
 � Džiovinimo technologija, kuri leidžia sunaudoti mažiau elektros energijos, mažiau 

kenkia drabužiams, džiovinama žemesnės temperatūros oru srautu;

 � Džiovinimo programa sintetiniams audiniams. Tokie drabužiai tinkami kabinti į 
spintą, yra sausi, tinkami lyginti;

 � Programa, turinti apsaugą nuo susiglamžymo;

 � Programa, kuri stipriai išdžiovina gaminius; 

 � Vėsinimo programa.
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Darbui skalbykloje yra naudojama papildoma įranga: skalbinių vežimėliai švariai ir 
nešvariai skalbinių zonai, mobilios pakabos, mobilūs konteineriai, užkėlimo priedai, skalbi-
niams sandėliuoti skirti stelažai. 

Papildoma įranga, kaip ir skalbimo įrenginiai, turi atitikti skalbykloms keliamus rei-
kalavimus. Naudojant papildomą įrangą, lengviau rūšiuoti, transportuoti bei sandėliuoti 
skalbinius.

Vežimėliai gaminami iš plastiko, cinkuoto, nerūdijančio metalo ir skirti švariems ir 
nešvariems skalbiniams transportuoti. Maksimali vežimėlių talpa – iki 200 litrų. 

   8 pav. Mobilus skalbinių konteineris ir mobili pakaba

9 pav. Skalbinių vežimėliai

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

1. Kaip žymimas skalbimo mašinų efektyvumas?

2. Kokios apsukos naudojamos gręžiant kilpinius rankšluosčius ar chalatus? 

3. Kokias funkcijas palengvina pagalbiniai įrenginiai skalbykloje?

4. Išvardykite, kokius žinote pagalbinius įrenginius skalbykloje?

5. Palyginkite dviejų gamintojų A klasės skalbimo mašinų techninius ir technologi-
nius parametrus. 

IV MODULIS.
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SKALBIMO PRIEMONIŲ ASORTIMENTAS, SAVYBĖS, RŪŠYS IR PARINKIMAS ĮVAIRAUS 
ASORTIMENTO TEKSTILĖS GAMINIAMS SKALBTI

Norint gerai išskalbti tekstilės gaminius, labai svarbu parinkti tinkamas skalbimo 
priemones ir režimus.

Senovėje drabužiams ir kitiems skalbiniams skalbti buvo naudojamas smėlis, soda, 
muilas. Dar anksčiau buvo naudojami pelenai skalbiniams mirkyti, o juose pavirinus – skal-
biniai pabaldavo.

Skalaudavo skalbinius minkštame upės ar ežero vandenyje, džiovindavo saulėje, vėjyje. 
Šeimininkės, norėdamos suteikti skalbiniams malonų kvapą, tarp sulankstytų skalbinių 
įdėdavo laukuose priskintų kvapnių žolelių.

Šiuolaikinių skalbimo miltelių istorija prasidėjo nuo 1876 m. F. Henkelio įkurtoje „Henkel 
& Cie Aachenis“ įmonėje. Lietuvoje buitinės chemijos pramonė atsirado tik XIX a. pab. 

Šiandien chemijos pramonė, kuri kuria buityje ir profesionaliam skalbimui skirtas 
priemones, siūlo platų skalbimo priemonių asortimentą. 

Skalbikliai skirstomi pagal:

 � Tirpumą vandenyje (biologiškai skaidomi arba neskaidomi);

 � Konsistenciją (birūs, skysti, pastos pavidalo, muilai);

 � Paskirtį (natūralių pluoštų, dirbtinių ir sintetinių pluoštų, universalieji, 
kompleksiniai skalbikliai);

 � Skalbimo būdą (skalbti rankomis ar skalbimo mašina);

 � Skalbinių spalvą (baltiems arba spalvotiems skalbiniams).

Su pagrindiniais skalbikliais yra naudojamos ir pagalbinės priemonės: balikliai, van-
dens minkštikliai, mirkymo priemonės, dėmių valikliai, kvapiosios medžiagos, audinių 
minkštikliai, audinių standikliai, lyginimą lengvinančios priemonės, užuolaidų skalavimo 
priemonės.

Pagrindiniai skalbikliai yra skirti įvarių rūšių tekstilės gaminiams skalbti.
Pagal paskirtį jie yra skirstomi į universaliuosius, spalvotų audinių bei specialiuosius 

skalbiklius. Dažniausiai jie vartojami vieni, tačiau gali būti derinami ir su pagalbinėmis bei 
apdailos priemonėmis. Pagrindiniai skalbikliai dažniausiai parduodami miltelių (gali būti 
smulkių granulių ar žirnelių), skysčių bei gelio pavidalo. Universalieji ir spalvotų audinių 

   8 pav. Mobilus skalbinių konteineris ir mobili pakaba

9 pav. Skalbinių vežimėliai

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

SUPAŽINDINTI SU SKALBIMO PRIEMONĖMIS 
IR JŲ PANAUDOJIMO GALIMYBĖMIS

02
Uždavinys

IV MODULIS.
TEKSTILĖS GAMINIŲ SKALBIMAS
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skalbikliai dar gali būti tam tikromis dozėmis fasuotų priemonių-tablečių ar skysčio kapsu-
lių pavidalo. 

Miltelių pavidalo priemonės. Skalbiamieji milteliai pagal gamybos būdą ir sudėtį gali 
būti mažiau koncentruoti (įprasti) ir labiau koncentruoti (kompaktiniai ir itin kompakti-
niai). Vienam standartiniam skalbimui koncentruotų priemonių reikia mažiau nei įprastų.

Įprastuose skalbiamuosiuose milteliuose yra daug (iki 30 proc.) natrio sulfato, o 
koncentruotuose šio komponento yra gerokai mažiau arba visai nėra. 

10 pav. Skalbimo priemonių fasuotės

Skystos skalbimo priemonės. Skystos priemonės nuo kietų skiriasi tuo, kad į jų sudėtį 
dedama kur kas daugiau paviršinio aktyvumo medžiagų (PAM) – kai kuriais atvejais būna 
net iki 50 proc. Paviršinio aktyvumo medžiagos sumažina vandens paviršiaus įtempimą, 
tokiame vandenyje audinys geriau permirksta, palengvėja nešvarumų atitrūkimas nuo 
audinio paviršiaus ir iš vidinės audinio pluošto struktūros. PAM taip pat neleidžia nešvaru-
mams vėl nusėsti ant skalbinių paviršiaus. Muilas (riebalų ir sodos mišinys) dar prieš Kristų 
buvo pradėtas naudoti kaip paviršinio aktyvumo medžiaga. Šiandien PAM gaminamos ne tik 
iš natūralių medžiagų, bet ir iš naftos produktų. Skystose skalbimo priemonėse yra daugiau 
fermentų, jose būna vandens ir (ar) alkoholio. Šiose priemonėse (kitaip nei milteliuose), 
kaip vandens minkštikliai retai naudojami ceolitai ar fosfatai, kur kas dažniau naudojami 
muilai. Kietame vandenyje susidariusius kalcio ir magnio muilus disperguoja nejoninės 
PAM, todėl PAM kiekis čia yra didesnis nei milteliuose. Į skystas priemones paprastai nede-
dama cheminių baliklių.

Skystos priemonės ypač efektyviai šalina riebalinės kilmės nešvarumus žemesnėje 
nei 60oC temperatūroje. Geliai nuo įprastų skystųjų priemonių skiriasi didesniu klampumu, 
tinka įtrinti dėmes prieš skalbiant.

IV MODULIS.
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Porciniai gaminiai. Tai tam tikromis nedidelėmis dozėmis supakuoti skalbikliai – 
tabletės ir skysčio kapsulės. Tabletėmis supresuoti skalbiklai yra tinkamesni ir užima mažiau 
vietos nei milteliai. Jos turi būti gana tvirtos, kad nesulūžtų pakuojant, transportuojant, 
tačiau turi greitai suirti ir ištirpti skalbiant. 

Skalbimo priemonių savybės. Skalbiklių komponentai yra skirstomi į veikliąsias ir 
pagalbines medžiagas. Valomąjį poveikį lemia veikliosios medžiagos. Pagalbinės medžia-
gos valomojo poveikio neturi, tačiau jos suteikia priemonei malonų kvapą bei spalvą, padi-
dina miltelių atsparumą drėkimui, palengvina priemonių dozavimą, suteikia pageidaujamą 
konsistenciją.

Baltiems, stipriai užterštiems skalbiniams skalbti naudojami universalūs skalbikliai. 
Jais galima skalbti visų rūšių audinius, išskyrus vilną ir šilką. Universaliuose skalbikliuose 
yra paviršinio aktyvumo medžiagų, vandens minkštiklių, baliklių. Šiomis skalbimo priemo-
nėmis galima skalbti nuo 30 iki 95oC.

Kiekvienas žmogus savo spintoje turi iš spalvotų audinių pasiūtų drabužių. Todėl labai 
svarbu, kad juos skalbiant nepakistų spalva. Tam yra sukurti skalbikliai, kurių sudėtyje nėra 
baliklių, aktyviklių, kurie skalbimo metu gali paveikti audinio spalvą. Spalvotus tekstilės 
gaminius rekomenduojama skalbti 30–60oC temperatūroje. Spalvotų audinių skalbiamosios 
priemonės tinka visų rūšių audiniams, išskyrus vilnonius ir šilkinius audinius. Šie skalbi-
kliai taip stipriai neveikia audinių ir mažiau teršia aplinką.

Vilnoniams, šilkiniams audiniams skalbti yra sukurtos specialios skalbimo priemo-
nės, nes šie audiniai neatsparūs aukštesnei temperatūrai, didesniam mechaniniam povei-
kiui, kai kurioms cheminėms medžiagoms. Vilnai ir šilkui skirti skalbikliai labiau putoja, 
sušvelnina mechaninį poveikį audinio struktūrai. Rekomenduojama skalbimo tempera-
tūra – 30–40oC. 

Dar yra sukurti skalbikliai juodiems tekstilės gaminiams skalbti, užuolaidoms skalbti, 
priemonės, skirtos skalbti tik rankomis.

IV MODULIS.
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IV MODULIS.
TEKSTILĖS GAMINIŲ SKALBIMAS

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

1. Kaip klasifikuojami skalbikliai?

2. Kas yra PAM? Išvardykite PAM savybes.

3. Kokios yra skalbimo priemonių savybės? 

4. Kokie keliami reikalavimai skalbikliams pagal skalbiamą audinį?

5. Užpildykite lentelę. Pagal tekstilės gaminio audinį parinkite tinkamiausius 
skalbiklius ir papildomas skalbimo priemones:

AUDINIO PAVADINIMAS SKALBIKLIS PAPILDOMOS PRIEMONĖS 

Medvilnė

Sintetinis audinys

Vilna

Šilkas

Balti skalbiniai

Užuolaidos

Spalvoti skalbiniai
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SAUGUS TEKSTILĖS GAMINIŲ SKALBIMAS IR DŽIOVINIMAS

Pirmame pilname LDK taip ir nepasiekusio Lietuvos didžiojo kunigaikščio bei Lenkijos 
karaliaus Henriko Valua 1574 m. dvaro amatininkų sąraše išvardinti 21 profesijos atstovai ir 
tikrai ne paskutinėje vietoje yra skalbėja. Kiekvieno turtingesnio pono dvare dirbo ne viena 
skalbėja, nes tai sunkus ir atsakingas darbas. 

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

IŠMOKYTI SAUGIAI SKALBTI IR ATLIKTI TEKSTILĖS 
GAMINIŲ DŽIOVINIMĄ

03
Uždavinys

11 pav. Taip atrodė skalbėjų grupė XX amžiaus pradžioje

Skalbimas yra teršalų šalinimas iš tekstilės gaminių vandens ir skalbiamųjų priemo-
nių pagalba. Vandens ir skalbiklio tirpalas vadinamas skalbiamuoju tirpalu.

Skalbimo efektyvumą lemia cheminis poveikis, mechaninis poveikis, temperatūra ir 
skalbimo trukmė.

Cheminis poveikis – kai nešvarumai, veikiami cheminių medžiagų, virsta kitomis 
medžiagomis arba ištirpsta ir taip atsiskiria nuo paviršiaus.

Mechaninis poveikis – kai nešvarumai nuo audinio paviršiaus šalinami trinant ar 
kaip kitaip mechaniškai veikiant.

Temperatūra – tai skalbiamojo tirpalo temperatūra. Kuo ji aukštesnė, tuo efektyvesnis 
cheminis poveikis (skalbiant tik atsparius audinius).

Trukmė – laikas, per kurį šalinami nešvarumai. Kuo ilgiau trunka mechaninis ar che-
minis poveikis, tuo geriau pašalinami nešvarumai.

Paprastai skalbimo metu vyrauja visi veiksniai, bet sumažinus vieno veiksnio poveikį, 
kiti turi jį kompensuoti. Skalbimo proceso metu tekstilės gaminio audinys įmirksta, skalbi-
klis sumažina teršalų dalelių ryšį su audinio pluošto dalelėmis, teršalai atitrūksta ir kartu 

IV MODULIS.
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su skalbiamuoju tirpalu pašalinami. Dėl skalbiklio savybių atitrūkę nešvarumai skalbimo 
metu sulaikomi, jiems neleidžiama vėl prilipti prie audinio.

Skalbiant svarbu ne tik veiksmingai pašalinti nešvarumus, bet ir suteikti audiniams 
reikalingų savybių bei išsaugoti tekstilės gaminių vartojamąją vertę. Be to, skalbimo procese 
turėtų būti kuo mažiau teršiama aplinka, taupiai naudojami gamtos ištekliai ir energija, 
neturi būti kenkiama žmogaus sveikatai. Tam yra naudojama automatinė skalbimo prie-
monių dozavimo sistema. Naudojant nedidelės talpos mašinas, skalbikliai dozuojami ran-
kiniu būdu.

Išskalbtiems skalbiniams yra keliami higieniniai, fiziologiniai, estetiniai ir ekonomi-
niai reikalavimai.

Medicinos įstaigų skalbinių skalbimo ypatumai. Sveikatos priežiūros įstaigų skalbi-
nių skalbimo higienos reikalavimai (Lietuvos higienos norma HN 130:2012) reglamentuoja 
sveikatos priežiūros įstaigų nešvarių skalbinių surinkimą, rūšiavimą, laikiną saugojimą, 
gabenimą, skalbimo būdus, skalbimo ir dezinfekcijos medžiagas, technologiją, švarių skal-
binių grąžinimą bei jų higieninę ir mikrobiologinę kontrolę, personalo saugą.

Skalbiniai turi būti skalbiami tik dvipusėse skalbyklėse, dezinfekuojama šiluminiu 
arba šiluminiu-cheminiu būdu.

Skalbiniai skalbiami pagal skalbimo ir / ar dezinfekcijos priemonių gamintojo (tie-
kėjo) parengtus ir patvirtintus technologinius aprašymus. Technologiniuose aprašymuose 
nurodytos skalbimui naudojamos priemonės (skalbimo, dezinfekcijos priemonės ir kt.) turi 
būti suderintos (neturi viena kitos neutralizuoti, silpninti poveikio ir pan.) atsižvelgiant į 
jų sudėtį, poveikį, naudojimo sąlygas. Apie tai, kad skalbimui naudojamos priemonės yra 
tarpusavyje suderintos, technologiniuose aprašymuose pažymi (patvirtina) technologinius 
aprašymus parengęs skalbimo ir / ar dezinfekcijos priemonės gamintojas.

Medicinos įstaigų skalbiniams skalbti skalbimo ir dezinfekcijos priemonės turi būti 
dozuojamos naudojant automatinę dozavimo įrangą.

12 pav. Skalbinių paruošimas skalbti 
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Prieš skalbiant, skalbinius reikia tinkamai paruošti:

 � Užtraukti užtrauktukus, užsegti išverstas antklodes ir surišti laisvas virveles arba 
kaspinus (pvz., prijuosčių dirželius);

 � Iškraustyti kišenes – ištraukti metalinius daiktus (išsegti sąvaržėles, žiogelius ir 
pan.);

 � Išversti dviejų sluoksnių drabužius (pvz., medvilninės striukės su pamušalu 
džiovinamos medvilnės sluoksniu išorę).

12 pav. Skalbinių paruošimas skalbti 

Tekstilės gaminių skalbimo technologinė eiga:

 � Gaminių rūšiavimas;

 � Rekomenduojamų technologinių parametrų perskaitymas priežiūros ženklų 
etiketėje;

 � Nuodugnus gaminio patikrinimas / apžiūrėjimas;

 � Dėmių identifikavimas ir jų išvalymas spec. tirpikliais;

 � Skalbimo mašinos paruošimas darbui;

 � Skalbinių pakrovimas į mašiną;

 � Skalbimo programos parinkimas ir mašinos paleidimas.

Skalbiniai po skalbimo džiovinami, kad būtų galima lengviau atlikti baigiamąsias 
apdailos operacijas. Džiovinimo metu iš tekstilės gaminių pašalinama perteklinė drėgmė, 
gaminiai iškedenami. Skalbinių džiovinimo kokybei pagerinti džiovyklėje esančiais suren-
kamaisiais filtrais nuo gaminio paviršiaus surenkamos dulkės ir skalbimo metu atsiradę 
mikroplaušeliai.

13 pav. Priežiūros ženklų etiketė
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Priklausomai nuo to, kokie skalbiniai yra džiovinami, parenkama džiovinimo pro-
grama, pvz.:

 � „Garo funkcija“ – kad drabužiai mažiau glamžytųsi; 

 � „Švelnus džiovinimas“ – „jautriai“ medžiagai; 

 � „Vėdinimas karštu oru“ – siekiant sumažinti įsisenėjusį kvapą;

 � „Džiovinimo atidėjimas“ – norint nustatyti darbo pradžią po tam tikro laiko;

 � „Marškiniai“ – efektyviam marškinių džiovinimui; 

 � „Džinsai“ – norint išdžiovinti tik džinsus ir t. t.

Tekstilės gaminių džiovinimas susideda iš šių etapų: 

1. Išskalbti tekstilės gaminiai yra rūšiuojami pagal audinio tipą: medvilniniai + sin-
tetiniai, vilnoniai, gaminiai, turintys natūralių plunksnų ir pan.;

2. Džiovyklė įjungiama pagrindinio elektros jungiklio pagalba;

3. Patikrinama, ar vandens padavimo ir nuotėkų linijos yra paruoštos darbui;

4. Išrūšiuoti gaminiai yra sudedami į džiovinimo mašiną; 

5. Informaciniame ekrane klavišų pagalba yra parenkama atitinkama džiovinimo 
programa;

6. Paleidžiama džiovinimo mašina.

Džiovinimo temperatūra priklauso nuo gaminių tipo ir svyruoja nuo 30 iki 70oC. 
Džiovinimo trukmė priklauso nuo gaminių tipo ir kiekio, svyruoja nuo 7 iki 30 min. (gali 
trukti ir ilgiau). Pasibaigus džiovinimo ciklui, darbuotojas patikrina gaminių drėgnumą. 
Esant poreikiui, gaminių džiovinimas gali būti pratęstas dar kelioms ar keliolikai minu-
čių. Džiovinimo metu gaminiai neturėtų visiškai išdžiūti, juose esanti likutinė drėgmė gali 
svyruoti tarp 5–8 procentų. Tai padeda lengviau išlyginti gaminius ir apsaugo nuo pernelyg 
didelio susiglamžymo. 

Išdžiūvę gaminiai yra sudedami į švarių skalbinių vežimėlius ir vežami į drėgmi-
nio šiluminio apdorojimo zoną. Po skalbimo ir džiovinimo tekstilės gaminiai garinami, 
lyginami, atliekamos įvairios apdailos operacijos tekstilės gaminio išvaizdai ir savybėms 
pagerinti. 
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SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

1. Kas yra skalbimo procesas?

2. Kokie veiksniai turi įtakos skalbimo efektyvumui?

3. Kokie medicinos įstaigų skalbinių skalbimo ypatumai?

4. Išvardykite tekstilės gaminių skalbimo technologinę eigą.

5.  Kokie higienos reikalavimai keliami skalbimui?

6.  Kokie skalbimo režimai parenkami vilnai?

7.  Kokia yra skalbinių džiovinimo funkcija?
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KŪRYBINIS INTEGRUOTAS PROJEKTAS „DOVANODAMI TURTĖJAME“

Modulio „Tekstilės gaminių skalbimas“ žinių ir gebėjimų įtvirtinimas, vykdomas sava-
noriaujant, realizuojamas kūrybiniame projekte „Dovanodami turtėjame“. Įtvirtinimo metu 
pristatoma savanorystė, kaip savęs pažinimo ir realizavimo būdas, integruojamas profesi-
nių vertybių ugdymas ir įgyvendinamas projektas, kuriame mokiniai demonstruoja gebė-
jimą susieti kompetenciją skalbti tekstilės gaminius su asmeninėmis ir profesinėmis verty-
bėmis, atlieka patirties refleksiją ir įsivertina.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮTVIRTINIMAS PER VEIKLĄ

ĮTVIRTINTI ĮGYTAS PROFESINES ŽINIAS 
IR GEBĖJIMUS KŪRYBINIAME PROJEKTE 
„DOVANODAMI TURTĖJAME“

04
Uždavinys

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

ĮTVIRTINIMO UŽDAVINIAI:
1. Apibendrinti įtvirtinimas 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 išskalbti tekstilės gaminius ir 
juos paruošti Kalėdų šventei ar advento vakaronei. Šiai užduočiai atlikti mokiniams reko-
menduojama nuvykti į tekstilės gaminių priežiūros vietas, susipažinti su įvairiais tekstilės 
gaminiais, kurie naudojami Kalėdų šventės ir advento vakaronės metu, bei juos išskalbti. 
Atlikę šią užduotį, mokiniai turi paruošti 10–15 min. pristatymą pagal pasirinktą potemę 
(pvz., „Staltiesių skalbimas ir paruošimas šventei“, „Medžiaginių servetėlių skalbimas ir 
paruošimas advento vakaronei“, „Dekoracijų skalbimas“) pasirinktu būdu: tai gali būti pra-
nešimas naudojant skaidres, filmuotos medžiagos, fotografijų pristatymas, referatas ir kt. 
Projekto pristatymo metu mokiniai turi argumentuoti potemės pasirinkimą, įvardyti kūry-
binio 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 projekto pristatymo, pateikiami refleksi-
niai savikontrolės klausimai, leidžiantys permąstyti įvykdytą projektą vertybiniu požiūriu. 

IV MODULIS.
TEKSTILĖS GAMINIŲ SKALBIMAS
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Įtvirtinimo vertinimo kriterijai:

1. Kūrybingas žinių taikymas praktikoje;

2. Šiuolaikinių komunikacijos principų efektyvus pritaikymas įgyvendinant projektą; 

3. Profesinių / žmogiškųjų vertybių perteikimas;

4. Bendradarbiavimas su partneriais, kolegomis;

5. Pristatymo aprašo išsamumas.

Plačiau žr. CD. Priedas Nr. 4. „Tekstilės gaminių skalbimas“. 

IV MODULIS.
TEKSTILĖS GAMINIŲ SKALBIMAS
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Mūsų senoliai nešvarius, užterštus drabužius tik skalbdavo. Šiandien naujos tech-
nologijos leidžia tekstilės gaminius ne tik skalbti, bet ir valyti specialiose valymo maši-
nose. Valymo procesas labai palengvino iš netradicinių audinių pasiūtų drabužių priežiūrą. 
Valymui naudojamos automatinės valymo mašinos ir profesionali cheminio valymo prie-
žiūra suteikia išvalytam drabužiui buvusią prekinę išvaizdą.

Mokydamasis cheminio tekstilės gaminių valymo modulio, tekstilės gaminių priežiū-
ros darbuotojas sužinos apie įvairių audinių tekstilės gaminių cheminio valymo technolo-
giją, mokės apibūdinti įvairius nešvarumus, dėmes ir žinos, kaip jas pašalinti. Susipažins su 
pačia naujausia tekstilės gaminių cheminio valymo, džiovinimo, lyginimo įranga ir mokės 
su ja dirbti. Žinos visus technologinius parametrus ir reikalavimus įvairių pluoštų gaminių 
cheminiam valymui, drėgminiam šiluminiam apdorojimui. Susipažins su naudojamomis 
valymo priemonėmis, jų klasifikacija, savybėmis ir parinkimo reikalavimais įvairaus 
asortimento tekstilės gaminiams. Sužinos apie aplinkos ir žmogaus sveikatos sąveiką, bei 
kenksmingų medžiagų ir pavojingų veiksnių poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai. 

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

I MODULIS. ĮVADAS Į PROFESIJĄ

V MODULIS. 
CHEMINIS TEKSTILĖS GAMINIŲ VALYMAS

MODULIO TIKSLAS – naudojant pažangią techniką ir technologiją, išmokyti mokinį 
atsakingai valyti tekstilės gaminius ir atlikti baigiamąsias operacijas.

UŽDAVINIAI:
1. Supažindinti su tinkamais tekstilės gaminių cheminio valymo būdais, priemonėmis, įrankiais 

ir įranga;
2. Įtvirtinti turimas profesines žinias ir gebėjimus, realizuojant kūrybinį integruotą projektą 

„Siekiu teisingumo“;
3. Išmokyti saugiai išvalyti tekstilės gaminius ir atlikti baigiamąsias operacijas;
4. Įtvirtinti turimas profesines žinias ir gebėjimus, realizuojant kūrybinį integruotą projektą „Aš 

pasitikiu“;

REZULTATAS – mokinys gebės atsakingai valyti tekstilės gaminius bei atlikti baigiamąsias 
operacijas. 
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SMULKIOJO VERSLO ORGANIZAVIMO 
SKYRIUS

V MODULIS 
CHEMINIS TEKSTILĖS GAMINIŲ VALYMAS

SKIRTA VALANDŲ: 306

MOKYMO(SI) TURINYS:

1. Cheminio valymo, lyginimo įranga.

2. Tekstilės gaminių cheminio valymo 
medžiagos. 

3. Integruotas kūrybinis projektas 
„Siekiu teisingumo“.

4. Tekstilės gaminių cheminis valymas.

5. Integruotas kūrybinis 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;

 � Integruoto kūrybinio projekto pristatymas.

MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

 � Cheminio valymo mašina;

 � Džiovinimo mašina;

 � Lyginimo įranga, transportavimo 
įrenginiai; 

 � Cheminio valymo priemonės;

 � Technologinės kortelės;

 � Dėmių identifikavimo aprašai;

 � Saugaus darbo instrukcijos;

 � Tekstilės gaminių priežiūros mokymo 
programa.

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

 � Savikontrolės klausimai; 

 � Teorinių žinių vertinimas (testas);

 � Praktinės užduotys;

 � Integruoto kūrybinio projekto įvertinimas vertybiniu 
požiūriu.

V MODULIS.
CHEMINIS TEKSTILĖS GAMINIŲ VALYMAS
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TEORINĖ MOKYMO(SI) MEDŽIAGA

CHEMINIO VALYMO, LYGINIMO ĮRANGA

Viena pirmųjų įmonių Europoje, pradėjusių siūlyti drabužių cheminio valymo paslau-
gas, buvo Suomijos įmonė „C. A. Lindström & Son“. Ji 1880-aisiais greta dažyklos Helsinkio 
senamiestyje pradėjo vykdyti cheminio valymo paslaugas.

Šiuolaikinis tekstilės gaminių cheminio valymo procesas ištobulėjęs – naudojamos 
specialios cheminio valymo mašinos.

 Cheminio valymo įrangą galima suskirstyti pagal valymo procesui naudojamas 
valymo medžiagas į standartinės linijos mašinas, kurios valymo procesui naudoja perchlor-
etileną, ir tas, kurios valymui naudoja hidrokarboną arba SOLVONK4 valymo sistemą. 

Cheminio valymo mašinas sudaro elektriniai, mechaniniai ir pneumatiniai įrengi-
niai, kurie yra valdomi atitinkamos elektroninės kontrolės. 

Mašinų išorę dengia korpusas, kurį sudaro fiksuotos ir judrios sekcijos. Jos apsaugo 
priekinę ir šonines konstrukcijos dalis bei suteikia joms patrauklią išvaizdą.

Šiuolaikinėse mašinose yra sumontuotas valdymo pultas, t. y. kompiuteris, naudojamas 
atlikti ir stebėti mašinos valymo ciklus ir etapus.

Mašinos priekinėje dalyje yra anga, skirta sudėti drabužius į valymo būgną.
Apatinėje mašinos dalyje yra saugumo padėklas, ant kurio stovi mašina. Jis skirtas bet 

kokiam atsitiktinai iš talpų nutekėjusiam tirpikliui surinkti, kad būtų išvengta jo patekimo 
į aplinką.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

SUPAŽINDINTI SU TINKAMAIS TEKSTILĖS 
GAMINIŲ CHEMINIO VALYMO BŪDAIS, 
PRIEMONĖMIS, ĮRANKIAIS IR ĮRANGA

01
Uždavinys

1 pav. Cheminio valymo dviejų ir trijų talpų mašinos

V MODULIS.
CHEMINIS TEKSTILĖS GAMINIŲ VALYMAS
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Pagrindinės cheminio valymo mašinos dalys:

1. Cheminio valymo medžiaga užpildytos talpos. Priklausomai nuo mašinos kons-
trukcijos, jos gali būti dvi arba trys. Visos talpos yra pilnai automatizuotos ir savai-
minio išsivalymo. Jose yra įmontuoti dideli stebėjimo stiklai. Bazinė talpa yra 
padalinta į tris sekcijas. Dvi yra vadinamos darbinėmis talpomis (pvz. talpa 1 ir 
talpa 2), o kita – atsargine talpa ar skalavimo talpa (talpa 3);

2. Įkrovimo durys. Pro jas gaminiai sudedami į mašinos būgną;

3. Kompiuteris, kuriame yra suprogramuotas visas mašinos valdymas ir kontrolė;

4. Distiliatoriaus kondensatorius, kuris yra skirtas atnaujinti tirpiklį pašalinant iš 
jo priemaišas, kurios pateko valymo ciklų metu. Distiliavimo metu tirpiklio garai 
yra nukreipiami į kondensatorių, kur jie yra kondensuojami ir aušinami sąlytyje 
su šalto vandens rite. Distiliatorius yra kaitinamas garu, kuris patenka arba iš išo-
rinio šildytuvo, arba iš į patį distiliatorių įmontuoto elektra kaitinamo šildytuvo;

5. Distiliatoriaus separatoriaus funkcija yra užtikrinti, kad būtų išvengta vibracijos, 
kuri gali pakenkti teisingam tirpiklio atskyrimui nuo vandens prieš skysčiams 
patenkant į separatorių. Separatoriai yra naudojami apsaugoti tirpiklius nuo drė-
gmės, susidarančios distiliavimo metu. Jie veikia remiantis skirtingais vandens ir 
tirpiklio sunkiais. 

6. Smulkių daiktų gaudyklė. Šis galinėje mašinos dalyje įmontuotas įrenginys 
sugaudo visus segtukus, sagas ir tirpiklyje likusius smulkius daiktus.

Cheminio valymo mašinos skiriasi nuo skalbimo mašinų tuo, kad naudojami tirpikliai 
yra išvalomi ir naudojami kituose valymo cikluose. Kelių ciklų metu susidariusios valymo 
priemaišos kaupiasi ir yra išvalomos profilaktinių valymų metu. Jos utilizuojamos laikantis 
nustatytų reikalavimų.

1 pav. Cheminio valymo dviejų ir trijų talpų mašinos 2 pav. FIBRIMATIC cheminio valymo mašinos valdymo skydelis

V MODULIS.
CHEMINIS TEKSTILĖS GAMINIŲ VALYMAS
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Valdymo skydelį sudaro trys komponentai:

1. Kompiuteris;

2. Papildoma klaviatūra;

3. Papildomas valdymo skydelis.

Kompiuteris – tai galingas, universalus įrenginys, kurio valdymo skydelyje yra funk-
ciniai mygtukai. Jų pagalba galima programuoti ir valdyti mašinos darbą. Į kompiuterio 
atmintį telpa iki 20 programų, kurias galima įvesti klaviatūra arba naudojant atminties 
kortelę. 

Pagrindinės cheminio valymo mašinos programos gali būti:

 � Mašinos darbo pradžios programa;

 � Mašinos darbo pabaigos programa;

 � Programos, skirtos labai užterštiems gaminiams valyti;

 � Programos, skirtos nelabai užterštiems gaminiams valyti;

 � Programos, skirtos šviesiems gaminiams valyti;

 � Programos, skirtos tamsiems gaminiams valyti;

 � Programos, skirtos spalvotiems gaminiams valyti;

 � Programos, skirtos gaminiams iš odos, kailio valyti ir kt.

Įrengimų priežiūra. Tam, kad įrengimai puikiai veiktų ir funkcionuotų, būtina užti-
krinti savalaikę jų priežiūrą. Baigus darbą su cheminio valymo mašina, būtina išvalyti maši-
nos vamzdžius (naudojant specialią vamzdžių valymo programą), išvalyti stambaus valymo 
filtrą, smulkių daiktų gaudyklę. 

 Išvalius tekstilės gaminius, jie lyginami, garinami ir atliekama baigiamoji apdaila.
Kaip ir po skalbimo, gaminiams lyginti naudojami lyginimo stalai su oro-garo nutrau-

kimo ir padavimo funkcijomis, elektriniai-gariniai lygintuvai, lyginimo presai bei oro-garo 
manekenai.

3 pav. Lyginimo stalas ir lyginimo presas 5 pav. Oro-garo manekenas su rotacine dviguba baigimo kabina

4 pav. Oro-garo manekenai

V MODULIS.
CHEMINIS TEKSTILĖS GAMINIŲ VALYMAS
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Oro-garo manekenai naudojami atlikti galutinei tekstilės gaminių apdailai po chemi-
nio valymo. Visas gaminio paviršius veikiamas karštu oru ir garu. 

Oro-garo manekenai yra su minkštu arba kietu apvalkalu ir kombinuoti. Tekstilės 
gaminių lyginimas ir garinimas kontroliuojamas mikroprocesoriais, kurie reguliuoja slėgio, 
oro ir garo tiekimą bei vakuuminį nusiurbimą.

Manekenai gali būti skirti tik švarkų ir paltų, striukių lyginimui, tik kelnių lyginimui, 
su tempimo sistema, ir gali būti su rotacine dviguba, kelnių, paltų, švarkų baigimo kabina.

5 pav. Oro-garo manekenas su rotacine dviguba baigimo kabina

4 pav. Oro-garo manekenai

Naudojant įvairius keičiamus priedus, manekenas su rotacine dviguba baigimo kabina 
yra skirtas lyginti visų rūšių drabužius.

Mašinos technologinės savybės įgalina pasiekti ypač aukštą valandinį našumą, aptar-
navimo kaštų sumažėjimą ir ženklų energijos sąnaudų taupymą. Be to, mašina padeda 
išvengti tiesioginio operatoriaus kontakto su garais.

Manekeno konstrukcijoje yra valdymo panelė. Ji suteikia galimybę nustatyti ir įsi-
minti skirtingas programas darbo etapų automatizavimui – tai padeda greičiau ir lengviau 
atlikti operacijas.

V MODULIS.
CHEMINIS TEKSTILĖS GAMINIŲ VALYMAS
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Manekenas valdomas priekinėje dalyje esančiu valdymo skydeliu.

Funkcijų parinkimas valdymo skydelyje:

1. Monometras parodo garų slėgį katile;

2. Žalia kontrolinė lemputė parodo manekeno detalių perkaitimą;

3. Katilo jungiklis naudojamas garų katilui įjungti;

4. Rankinis garų išleidimas naudojamas išleisti ar sustabdyti garus;

5. Kai mašina įjungiama, užsidega žalia kontrolinė lemputė;

6. Rankinė ventiliacija naudojama pradėti ar sustabdyti ventiliacijos ciklą;

7. Rankinis ciklo paleidimas naudojamas lyginimo ciklui paleisti;

8. Automatinis / rankinis ciklo parinkimas naudojamas pasirinkti darbo ciklo 
režimą;

9. Ciklo sustabdymas naudojamas reikalingu momentu lyginimo ciklui sustabdyti;

10. Garų išleidimo laiko rodmuo parodo garų srauto trukmę sekundėmis;

11. Ventiliacijos atsilikimo laiko rodmuo parodo ventiliacijos ciklo atsilikimo nuo garų 
paleidimo laiką;

12. Ventiliacijos laiko rodmuo parodo ventiliacijos trukmę sekundėmis;

13. Programavimas naudojamas veiksmui pradėti;

14. Nuspaudžiamieji mygtukai + / - naudojami norimam dydžiui nustatyti.

6 pav. Oro-garo manekeno valdymo skydelis

V MODULIS.
CHEMINIS TEKSTILĖS GAMINIŲ VALYMAS
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Manekenai gali įsiminti keletą skirtingų programų, veikiančių automatiniame arba 
pusiau automatiniame režime. 

Kiekvienoje programoje galima nustatyti:

1. Garų srauto paleidimo laiką;

2. Ventiliacijos ciklo atsilikimo nuo garų paleidimo laiką;

3. Ventiliacijos paleidimo laiką.

Dirbant su oro-garo manekenu, naudojama papildoma įranga, skirta drabužio pradi-
nei formai užfiksuoti ir atstatyti. 

6 pav. Oro-garo manekeno valdymo skydelis

 7 pav. Drabužių pečių formavimo priedai: 1. Drabužių apmovas; 2. Ovalus stiklo pluošto 
manekenas; 3. Reguliavimo rankena; 4. Sujungtas kairysis petys; 5. Sujungtas dešinysis petys; 
 6. Apvalintos žnyplės; 7. Žnyplės skeltukams; 8. Drabužių pečių stovas;
 9. Mediniai rankovių tempėjai; 10. Silikoniniai rankovių tempėjai; 11. Pritvirtinimas.

V MODULIS.
CHEMINIS TEKSTILĖS GAMINIŲ VALYMAS
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Džiovyklės, kurios naudojamos tekstilės gaminiams džiovinti po skalbimo, puikiai 
tinka tekstilės gaminiams džiovinti po šlapio cheminio valymo. Džiovyklės yra labai našios 
ir efektyvios, jos turi lengvai išvalomą nerūdijančio plieno filtrą, taip pat yra trys būgno suki-
mosi greičiai, pritaikyti skirtingoms skalbinių rūšims džiovinti. Tobula džiovinimo būgno 
konstrukcija leidžia su tomis pačiomis energijos sąnaudomis išdžiovinti daugiau skalbinių.

Džiovinimo spintas patogu naudoti tuomet, kai negalima džiovinti drėgnų drabužių 
džiovyklėse. Jie džiovinami sukabinti ant pakabų. Spintos konstrukcija bei valdymas yra 
paprasti.

8 pav. Papildoma drabužių formavimo įranga: A: 1. Rankenėlė; 2. Juosmens įtempimo rodyklė; 
 3. Rodyklės spyruoklė; 4. Juosmens įtempimo spyruoklė; 5. Juosmens įtempiklio 
 briaunos apdangalas; 6. Tiesios žnyplės kelnėms.
 B: 1. Cilindras; 2. Pneumatinio juosmens įtempiklio spyruoklė; 
 3. Juosmens įtempiklio briaunos apdangalas; 4. Filtro reguliatorius; 
 5. Solenoido vožtuvas; 6. Kontrolinis pedalas.

A B

9 pav. Džiovinimo spintos

V MODULIS.
CHEMINIS TEKSTILĖS GAMINIŲ VALYMAS
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9 pav. Džiovinimo spintos

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

1. Kaip klasifikuojamos cheminio valymo mašinos?

2. Išvardykite pagrindines cheminio valymo mašinos dalis.

3. Kokias žinote cheminio valymo programas?

4. Kokios operacijos atliekamos po tekstilės gaminių cheminio valymo?

5. Kokie formavimo priedai naudojami dirbant su oro-garo manekenu?

V MODULIS.
CHEMINIS TEKSTILĖS GAMINIŲ VALYMAS

TEKSTILĖS GAMINIŲ CHEMINIO VALYMO MEDŽIAGOS

Pirmosios drabužių cheminio valymo medžiagos buvo žibalas, kurio valomasias savy-
bes pastebėjo prancūzas Charley Braunas. Vėliau atsirado anglies tetrachloridas, kuris buvo 
nedegus ir saugesnis negu žibalas. O XX amžiaus pradžioje Europoje tekstilės gaminių che-
miniam valymui pradėtas naudoti trichloretilenas, kuris naudojamas ir iki šių dienų.

Šiuo metu pagrindinės priemonės tekstilės gaminiams valyti yra perchloretilenas ir 
hydrokarbonas. Visai neseniai Europos rinką pasiekė SOLVONK4 valymo medžiagos. Jos yra 
supilamos į cheminio valymo mašinos talpas ir, papildant talpas, naudojamos daugkarti-
niam tekstilės gaminių valymo ciklui. 

Esantys bendri gaminio nešvarumai rankovių, gaminio apačioje, ant apykaklės, aplink 
kišenes prieš pagrindinį valymą mašinoje papildomai apdorojami tais pačiais tirpikliais, 
kurie naudojami vykstant cheminio valymo procesui mašinoje: perchloretilenu, SOLVONK4 
arba hidrokarbonu. 

Tekstilės gaminių dėmėms valyti dar gali būti naudojami specialūs valikliai, skirti 
tik vienos rūšies (pvz., riebalų, dažų, vaško, rūdžių dėmėms) arba kelių rūšių (pvz., uogų ir 
vaisių, vyno, krakmolo dėmėms) valyti. 

Dėmių valikliai gali būti skysčių, pastų bei aerozolinių preparatų pavidalu.
Dažniausia specialūs valikliai yra tirpūs pagrindiniame cheminiame valiklyje, kuris 

naudojamas valyti mašinoje.
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10 pav. Specialūs dėmių valikliai

11 pav. Pasiruošimas pirminiam dėmių apdorojimui

Sauso cheminio valymo medžiagų sudėtyje gali būti minkštinančių, dezodoruojančių, 
antistatinių medžiagų. Papildomos medžiagos gaminiui gali suteikti higieninį, antibakte-
rinį poveikį, paryškinti audinio spalvą, pašalinti elektrostatinį krūvį, trukdyti susidaryti 
pūkeliams. 

Kai kurios valiklių sudėtinės dalys gali pažeisti gaminius, jų dažus ar apdailą, todėl 
dažniausia ant pakuotės nurodoma, kokiems gaminiams skiriama ši priemonė. 

V MODULIS.
CHEMINIS TEKSTILĖS GAMINIŲ VALYMAS
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Šiuo metu vis svarbesnę vietą užima „žaliųjų“ arba kitaip vadinamas ekologinis 
judėjimas ir skleidžiamos idėjos akivaizdžiai daro įtaką tekstilės gaminių skalbimo ir 
cheminio valymo pramonei. Ieškoma efektyvių sprendimų siekiant aplinkai kenksmingą 
cheminio valymo būdą, kurio metu naudojamas tetrachloretilenas, dar žinomas 
perchloretileno vardu, pakeisti aplinkai ir žmonėms nekenksmingu valymo metodu. Šiuo 
metu rinkai yra pristatyti ir toliau tobulinami keli pagrindiniai technologiniai drabužių 
valymo sprendimai. 

Kuriamos mašinos, kuriose kaip pagrindinis valiklis naudojamas silikonas. Reikėtų 
pabrėžti, kad šis metodas nėra visiška naujovė, o kompanija „GreenEarth Cleaning“ šią tech-
nologiją tobulina jau nuo 1999 m. Jos aktyvus bendradarbiavimas su Vokietijos kompanija 
„Seitz“, gaminančia ir parduodančia produktus cheminiam valymui, kiekvienais metais 
suteikia vis daugiau vilčių, kad šis technologinis sprendimas bus vienas iš pagrindinių, 
pakeisiančių perchloretileno pagrindu veikiančius įrengimus. Vis gi, tekstilės priežiūros spe-
cialistų nuomone, šis metodas kelią į paslaugų įmones skinasi sunkiai dėl konservatyvaus 
tekstilės priežiūros paslaugas teikiančių įmonių vadovų požiūrio ir pačio valymo proceso 
efektyvumo.

Siekiant sumažinti aplinkos taršą ir poveikį žmonėms, „Rynex Technologies“ sukurta 
ir nuosekliai tobulinama technologija „Rynex-3E“ yra dar viena alternatyva. Nuo 1995 m. 
aktyviai kurianti ir ieškanti efektyvių ir ekologiškų sprendimų, kompanija deklaruoja atver-
tusi naują veiklos puslapį cheminio valymo paslaugų rinkoje. Artima profesinė draugystė su 
„Christeyns“ kompanija, kuriančia valymo produktus, suteikia „Rynex Technologies“ gali-
mybę sparčiau plėtoti jų produkto vystymą. 

„Kreussler“ kompanija sukūrė ir 2010 m. rinkai pristatė valymo technologiją, pavadi-
nimu SYSTEMK4, ir naudojamą tirpiklį SOLVONK4. Dveji metai praktinio naudojimo suteikė 
kompanijai galimybę pateikti savo pačių ir vartotojų nuomonę apie šią valymo technolo-
giją. Reikėtų pažymėti, kad tokių stambių įrengimų gamintojų kaip „Firbimatic“, „Union“ 
ar „Renzacci“ aktyvus dalyvavimas kuriant ir tobulinant įrengimus, dirbančius SYSTEMK4 
pagrindu, leidžia manyti, kad ši ekologiškesnė technologija tikrai turi ateitį.

SYSTEMK4 yra inovatyvus, labai efektyvus, nekenksmingas aplinkai ir visiškai saugus 
procesas, skirtas komerciniam tekstilės gaminių valymui. Esminis SYSTEMK4 komponentas 
yra solventas SOLVONK4, kuris neturi halogenų. Jis sukurtas taip, kad teisingai vartojant 
nesukeliama grėsmė aplinkai: orui, vandeniui, žemei, žmogui. Didžiausia SYSTEMK4 inova-
cija – solventas SOLVONK4 valo taip pat efektyviai, kaip ir perchloretilenas, o kai kuriais atve-
jais – net ir geriau. Remiantis Europos Sąjungos teise (CLP reglamentu), solventas SOLVONK4 
nėra klasifikuojamas kaip pavojingas. Be to, SOLVONK4 biologiškai suyra, o dermatologinių 
bandymų metu įvertintas „Labai gerai“.

10 pav. Specialūs dėmių valikliai

11 pav. Pasiruošimas pirminiam dėmių apdorojimui

V MODULIS.
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SYSTEMK4 – ne tik solventas SOLVONK4. Šiai sistemai priklauso taip pat koncentruo-
tas detergentas CLIPK4, dėmių valiklis PRENETTK4 ir vandenį bei nešvarumus atstumiantis 
impregnatorius VINOYK4. Visi puikiai suderinti naudoti kartu su SOLVONK4. 

SOLVONK4 privalumai:

 � Puikiai išvalomos riebalų ir vandenyje tirpstančios dėmės;

 � Sumažinamas papildomo dėmių apdirbimo poreikis;

 � Švelnesnis audinių, odos bei kailių valymas;

 � Sumažinamas gaminio traukimasis, taigi palengvinamas lyginimo procesas;

 � Išvalyti rūbai atrodo švelnesni, nešiurkštėja;

 � Apsaugo šviesias spalvas nuo pilkėjimo.

Tekstilei, kurios priežiūros etiketėje nurodoma, kad galima atlikti šlapią cheminį 
valymą, naudojamos specialios vandenyje tirpstančios cheminės priemonės. Šios priemonės:

 � Iš tekstilės gaminių pašalina riebalų dėmes ir pigmentus;

 � Atkuria spalvas, apsaugo nuo išsipešiojimo, susitraukimo šlapio cheminio 
valymo metu;

 � Nuosėdų nesudaranti sistema leidžia geriau pašalinti purvą ir dėmes;

 � Saugo pluoštą džiovinimo metu;

 � Tekstilės gaminiai, išvalyti šlapiu cheminiu būdu, yra švaresni, gaivesni, 
higieniškesni;

 � Šios priemonės yra geresnės, saugesnės, švelnesnės, efektyvesnės šilko, 
sintetiniams audiniams, gaminiams iš kašmyro, vilnos.

Odos gaminių priežiūros priemonės yra skirtos odos gaminiams valyti bei apsaugoti 
nuo aplinkos poveikio. Be to, jos atnaujina odos gaminių spalvą, suteikia jiems blizgesį ir 
hidrofobiškumą (hidrofobiškumas – medžiagos nesugebėjimas sudaryti molekulinių ryšių 
su vandens molekulėmis). Odos gaminių priežiūros priemonės yra skirstomos pagal sudėtį 
ir paskirtį į kelias grupes:

 � Priemonės, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių; 

 � Priemonės be organinių tirpiklių; 

 � Priemonės odos gaminiams impregnuoti.

V MODULIS.
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Priemonės, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių – tai kremai, pastos, kurias sudaro 
vaškas, parafinas, organiniai tirpikliai, spalvinės medžiagos. Jų sudėtyje būna vandens ir 
emulgatorių. Naudojant šią priemonę, odos paviršiuje susidaro apsauginė plėvelė.

Priemonės be organinių tirpiklių veikia ypač švelniai ir tinka jautriai odai valyti ir pri-
žiūrėti, naudojamos visoms lygios odos rūšims.

Priemonės odos gaminiams impregnuoti yra skirtos šiauštai odai (veliūrui, nubukui, 
zomšai). Jų sudėtyje yra papildomų organinių tirpiklių, spalvinių medžiagų. Dažniausiai 
šios priemonės būna aerozolinės. Purškiant smulkūs lašeliai padengia atskirus pluoštelius 
ir neužkemša odoje esančių porų. 

Visos odos priežiūros priemonės gali būti naudojamos su pagrindiniu valikliu arba 
kaip papildomos apdailos priemonės po pagrindinio valymo.

Patarimai dirbant su chemijos priemonėmis

Siekiant apsisaugoti nuo nelaimingų atsitikimų, rekomenduojama laikytis darbo su 
chemijos priemonėmis taisyklių. Žemiau pateiktos svarbiausios iš jų:

1. Chemijos priemones reikėtų laikyti:

 � Uždaroje, sausoje vietoje;

 � Atskirai nuo maisto produktų ir nuo kitų chemikalų, su kuriais jos gali 
sureaguoti;

 � Sandariose, specialiose talpose.

2. Prieš pradedant naudoti, rekomenduojama perskaityti visą etiketėje esančią infor-
maciją ir griežtai laikytis joje pateiktų nurodymų.

3. Priemonės turi būti naudojamos tik pagal paskirtį.

4. Priemones patariama naudoti labai taupiai ir tik tada, kai jų tikrai reikia.

5. Chemijos priemonių nerekomenduojama liesti plikomis rankomis, uostyti ir 
ragauti, ypač jei jos paženklintos pavojingumo simboliais.

6. Dirbant su chemijos priemonėmis, patariama dėvėti gumines pirštines, gerai 
vėdinti patalpas.

7. Vienu metu draudžiama naudoti kelias skirtingas priemones, nes dėl cheminės 
reakcijos tarp jų sudedamųjų dalių gali susidaryti nuodingosios medžiagos.

8. Cheminėse valyklose turi būti medžiagų, neutralizuojančių cheminio valymo 
priemones.

V MODULIS.
CHEMINIS TEKSTILĖS GAMINIŲ VALYMAS

125Tekstilės gaminių priežiūra. Modulinė profesinio ugdymo programa



SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

1. Kokios profesionalios valymo medžiagos naudojamos drabužių sausam 
cheminiam valymui?

2. Kokios papildomos medžiagos dedamos į cheminio valymo pagrindinį valiklį?

3. Parašykite perchloretileno ir SALVONK4 skirtumus. Informaciją raskite 
internetinėje erdvėje.

4. Kokiomis savybėmis pasižymi odos valikliai?

5. Išvardykite pagrindinius saugos reikalavimus dirbant su chemijos priemonėmis.

V MODULIS.
CHEMINIS TEKSTILĖS GAMINIŲ VALYMAS
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KŪRYBINIS INTEGRUOTAS PROJEKTAS „SIEKIU TEISINGUMO“

Modulio „Cheminis tekstilės gaminių valymas“ žinių ir gebėjimų įtvirtinimas, vyk-
domas per etiketą, realizuojamas kūrybiniu projektu„Siekiu teisingumo“. Įtvirtinimo metu 
pristatoma darbo aprangos etiketo pagrindai, integruojamas profesinių ir asmeninių verty-
bių ugdymas ir įgyvendinamas projektas, kuriame mokiniai demonstruoja gebėjimą susieti 
kompetenciją „chemiškai valyti tekstilės gaminius“ su profesinėmis vertybėmis, atlieka 
patirties refleksiją ir įsivertina.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮTVIRTINIMAS PER VEIKLĄ

ĮTVIRTINTI TURIMAS PROFESINES ŽINIAS 
IR GEBĖJIMUS, REALIZUOJANT KŪRYBINĮ 
INTEGRUOTĄ PROJEKTĄ „SIEKIU TEISINGUMO“

02
Uždavinys

Įtvirtinimo praktinė užduotis: Mokiniai gauna užduotį paruošti pristatymą (indi-
vidualiai ar grupėje) apie tekstilės gaminių cheminio valymo darbo etiketą, pasirinktos 
potemės kontekste (pvz., „Kaip atrodyti gražiai ir stilingai darbo vietoje“, „Nederama darbo 
apranga“).Šiai užduočiai atlikti mokiniai turi susipažinti su darbo aprangos etiketo pagrin-
diniais principais, sudalyvauti edukacinėje-pažintinėje išvykoje į tekstilės gaminių chemi-
nio valymo paslaugų įmonę, kurios metu turi galimybę pabendrauti su tekstilės gaminių 
cheminio valymo specialistais apie darbo specifiką bei tinkamą darbo aprangos etiketą ir 
pasisemti iš jų patirties bei pasitikrinti savo darbo aprangos etiketo supratimą, atsižvelg-
dami į gautą konstruktyvią kritiką. Įgytą patirtį ir žinias mokiniai turi susisteminti, apipa-
vidalinti ir paruošti teminį 10 – 15 min. pristatymą pasirinktu būdu: tai gali būti pranešimas 
naudojant skaidres, fotografijų demonstravimas, referatas ir kt. Projekto pristatymo metu 
mokiniai turi argumentuoti potemės pasirinkimą, įvardyti kūrybinio projekto tikslą ir sie-
kiamą rezultatą, išdėstyti projekto rengimo procesą, pristatyti kiekvieno grupės nario indėlį 
(jei buvo dirbama grupėje), įvardyti, kokias įgytas žinias ir gebėjimus pavyko panaudoti 

ĮTVIRTINIMO TIKSLAS – įtvirtinti įgytas profesines žinias ir gebėjimus, realizuojant per 
etiketą kūrybinį projektą „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/įsivertinti kompetencijos įtvirtinimą. 

ĮTVIRTINIMO REZULTATAS – įtvirtintos įgytos profesinės žinios ir gebėjimai. 

V MODULIS.
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projekte, pasakyti, ką naujo patyrė projekto metu. Siekiant padėti mokiniams ugdyti ver-
tybines nuostatas, po projekto pristatymo, pateikiami refleksiniai savikontrolės klausimai, 
leidžiantys permąstyti įvykdytą projektą vertybiniu požiūriu. 

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.

V MODULIS.
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TEKSTILĖS GAMINIŲ CHEMINIS VALYMAS

Drabužių cheminio valymo ištakos siekia XIX a. antrą pusę, Paryžių. Vieną dieną Chorley 
Braunas pastebėjo, kad žibale pamirkytų drabužių nešvarumai dingdavo. Jis nusprendė, kad 
tai – labai originalus dėmių šalinimas ir po pakartotinų bandymų sukūrė „Dry Cleaners“. 
Taip atsirado pirmoji drabužių cheminio valymo technologija.

1897 m., Leipcige Ruudas Liudvikas Ante Linas atrado anglies tetrachlorido poveikį dra-
bužių skalbimui. Tai buvo aitraus kvapo ir įrangą ėsdinanti medžiaga, bet skirtingai nuo 
žibalo ir jau atsiradusio benzino ir kitų tirpiklių, buvo nedegi. Nuo 1918 m. Europoje vietoje 
anglies tetrachlorido pradėtas naudoti trichloretilenas, ir tada drabužių sauso valymo pra-
monė palaipsniui pradėjo vystytis.

Šiuolaikinis tekstilės gaminių cheminis valymas labai ištobulėjęs, nes pats procesas 
atliekamas specialiose cheminio valymo mašinose. Jo metu naudojami profesionalūs 
valikliai.

Sauso cheminio valymo būdu valomi drabužiai, natūralūs ir dirbtiniai kailiniai, ant-
klodės, pledai, lovatiesės, užuolaidos ir portjeros, dekoratyvinės staltiesės, baldų ir automo-
bilių sėdynių apmušalai, t. y. visi tekstilės ir odos gaminiai, kurių priežiūros ženklai leidžia 
sausą cheminį valymą. Sauso valymo būdas priežiūros ženklo etiketėje paprastai žymimas 

 raide.
Gaminiai, kuriems reikalingas atsargus sausas cheminis valymas, žymimi . Jie 

valomi specialiu sutrumpintu režimu. Taip pat valomi šalikai, kepurės, kaklaraiščiai ir darbo 
rūbai. Atsižvelgiant į pluošto sudėtį, sausu būdu valomi ir gaminiai be priežiūros ženklų.

Alternatyva sausam cheminiam valymui yra šlapias valymas. Jo procese yra nau-
dojami valikliai ir vanduo, ekologiškos skalbimo ir antistatinės minkštinimo priemonės. 
Šlapias cheminis valymas atliekamas profesionaliose skalbimo mašinose, kuriose galima 
suprogramuoti šlapio cheminio valymo programas.

Šiais laikais gaminama vis daugiau gaminių, kurių priežiūros ženklai leidžia atlikti 
šlapią cheminį valymą. Tai – ypač aktualu alergiškiems žmonėms, kurių oda jautri chemi-
nėms medžiagoms.

Šlapio cheminio valymo būdu, jei gaminio priežiūros ženklai leidžia tai atlikti, galima 
valyti drabužius, dirbtinius kailinius, antklodes, pledus, lovatieses, užuolaidas, portjeras, 
baldų ir automobilių sėdynių užvalkalus, žaislus, darbo rūbus ir kt. 

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

IŠMOKYTI SAUGIAI IŠVALYTI TEKSTILĖS 
GAMINIUS IR ATLIKTI BAIGIAMĄSIAS 
OPERACIJAS

03
Uždavinys
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Cheminio valymo technologinė eiga:

 � Cheminio valymo mašinos paruošimas darbui. 

 � Išrenkama mašinos paruošimo darbui programa. Ji paleidžiama darbo dienos 
pradžioje. Šios programos trukmė – apie 20 min.;

 � Išrūšiuoti gaminiai, kuriuose buvo apdorotos dėmės ir bendri nešvarumai, 
sudedami į cheminio valymo mašiną;

 � Priklausomai nuo valomų gaminių asortimento, spalvos, užterštumo, 
parenkama ir paleidžiama cheminio valymo programa. Programų trukmė gali 
būti 70, 120 min. ir daugiau; 

 � Pasibaigus valymo ciklui, išvalyti tekstilės gaminiai išimami ir kabinami ant 
pakabų ir vežami į lyginimo-garinimo zoną;

 � Darbo dienos pabaigoje parenkama ir paleidžiama speciali mašinos darbo 
baigimo programa.

Sauso cheminio valymo metu gaminiai išdžiovinami pačioje mašinoje, o po šlapio che-
minio valymo išvalyti tekstilės gaminiai yra rūšiuojami, sudedami į džiovinimo mašiną, 
nustatoma džiovinimo trukmė ir temperatūra. Džiovinimo trukmė priklauso nuo gaminių 
tipo ir kiekio. Ji svyruoja nuo 7 iki 30 min., bet gali būti ir ilgesnė. Išdžiūvę gaminiai yra 
kabinami ant pakabų arba tvarkingai lankstomi ir talpinami į specialias lentynas.

Išvalyti ir sausi tekstilės gaminiai yra apdorojami šiais drėgminio šiluminio apdoro-
jimo būdais: lyginimo, presavimo ir garinimo.

Lyginama naudojant lyginimo stalus, kaitinamąjį paviršių ir garo nusiurbimo sis-
temą turinčius elektrinius-garinius lygintuvus. Lygintuvas, veikiamas tam tikro slėgio, gali 
būti stumdomas gaminio paviršiumi arba tik prispaudžiamas reikiamose vietose. Lyginant 
gaminius po sauso ir šlapio cheminio valymo, atsižvelgiama į gamintojo nurodytus lygi-
nimo ženklus.

Drėgminiu šiluminiu presavimo būdu lyginamos kelnės, viršutinių gaminių pokraščiai, 
apačios bei plokšti tekstilės gaminiai. 

Atliekant gaminio lyginimą manekenu, gaminys yra kabinamas ant garo manekeno 
drabužio apmovo. Pridedamos, prisegamos prieš valymą nuimtos gaminio dalys, furnitūra. 
Patikrinama, ar gaminio sudėtinės dalys (pečių linija, vidiniai petukai, rankovės, priekinė ir 
nugarinė dalys) yra tinkamai paruoštos garinti. Esant poreikiui, į gaminio rankoves yra įsta-
tomi rankovių įtempėjai. Paruoštas gaminys yra garinimas vadovaujantis drėgminio šilu-
minio apdorojimo technologiniu nuoseklumu. Visas garinimo procesas yra automatizuotas.

Atlikus šlapią cheminį valymą, priklausomai nuo gaminių asortimento, dar naudo-
jami džiovinimo būgnai, džiovinimo spintos, garinimo spintos.

V MODULIS.
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Tekstilės gaminiams patikrinama išvalymo ir išlyginimo kokybė, atliekamos reikalin-
gos baigiamosios apdailos operacijos (smulkus tekstilės gaminio taisymas, nupūkavimas, 
nušukavimas ir kt.).

Skalbyklose ir cheminio valymo valyklose naudojamos specialios vienkartinės paka-
bos, skirtos marškiniams, lengviems darbužiams, švarkams ir paltams sukabinti.

Išvalyti gaminiai kabinami ant specialių pakabų ir pakavimo mašina talpinami į poli-
etileninius maišus.

12 pav. Tekstilės gaminių pakavimo įranga

1. Kaip žymima tekstilės gaminio priežiūros ženklo etiketėje, kad gaminį galima 
valyti?

2. Kuo skiriasi sausas cheminis valymas nuo šlapio?

3. Kokios operacijos atliekamos prieš drabužių cheminį valymą?

4. Kokios apdailos ir baigiamosios operacijos atliekamos po cheminio valymo?

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

V MODULIS.
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KŪRYBINIS INTEGRUOTAS PROJEKTAS „AŠ PASITIKIU“

Modulio „Cheminis tekstilės gaminių valymas“ žinių ir gebėjimų įtvirtinimas, vyk-
domas per etiketą, realizuojant kūrybiniu projektu „Aš pasitikiu“. Įtvirtinimo metu išryški-
nama profesinio bendravimo etiketo specifika, išanalizuojant keletą konkrečių pavyzdžių, 
integruojamas profesinių ir asmeninių vertybių ugdymas ir įgyvendinamas kūrybinis inte-
gruotas projektas, kuriame mokiniai demonstruoja gebėjimą susieti kompetenciją „chemiš-
kai valyti tekstilės gaminius“ su profesinėmis ir asmeninėmis vertybėmis, atlieka patirties 
refleksiją ir įsivertina.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮTVIRTINIMAS PER VEIKLĄ

ĮTVIRTINTI TURIMAS PROFESINES ŽINIAS 
IR GEBĖJIMUS, REALIZUOJANT KŪRYBINĮ 
INTEGRUOTĄ PROJEKTĄ „AŠ PASITIKIU“

04
Uždavinys

ĮTVIRTINIMO TIKSLAS – įtvirtinti įgytas profesines žinias ir gebėjimus, realizuojant per 
etiketą kūrybinį projektą „Aš pasitikiu“. 

ĮTVIRTINIMO UŽDAVINIAI:
1. Apibendrinti įtvirtinamas žinias ir gebėjimus.
2. Supažindinti su kūrybinio projekto „Aš pasitikiu“ įgyvendinimo eiga.
3. Paaiškinti profesinio bendravimo etiketo specifiką, išanalizuojant keletą konkrečių 

bendravimo etiketo pavyzdžių.
4. Aptarti ištikimybę kaip siektiną vertybę. 
5. Atlikti ir įvertinti/įsivertinti kompetencijos įtvirtinimą.

ĮTVIRTINIMO REZULTATAS – įtvirtintos įgytos profesinės žinios ir gebėjimai. 

Praktinė užduotis: Mokiniai gauna užduotį sukurti ir suvaidinti situaciją, inscenizuo-
jančią profesinį bendravimą su klientais ir bendradarbiavimą su kolegomis. Darbo eiga foto-
grafuojama, filmuojama, o vėliau peržiūrima, aptariama ir įvertinama. Aptartą ir įvertintą 
patirtį bei žinias mokiniai vėliau susistemina, apipavidalina ir paruošia 10 – 15 min. prista-
tymą pagal pasirinktą potemę (pavyzdžiui, „Profesinis bendravimas ir mano temperamen-
tas“, „Kokius profesinio bendravimo įgūdžius turėčiau patobulinti?“), 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. 

V 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. Praktinės užduoties pristatymo išsamumas.

Plačiau CD. Priedas Nr. 5, modulis „Cheminis tekstilės gaminių valymas“. 

V MODULIS.
CHEMINIS TEKSTILĖS GAMINIŲ VALYMAS

133Tekstilės gaminių priežiūra. Modulinė profesinio ugdymo programa



Dažnai skalbti ar valyti atnešti tekstilės gaminiai turi užsakymo priėmimo metu 
matomų defektų, todėl yra reikalingas smulkusis taisymas. Ši paslauga yra populiari, nes 
padeda taupyti užsakovo laiką – jam nebereikia papildomai ieškoti siuvėjo, o paliktą valyti 
ar skalbti tekstilės gaminį jis gali atsiimti jau sutvarkytą. Tekstilės gaminių priežiūros dar-
buotojas, mokydamasis tekstilės gaminių taisymo modulio, sužinos apie įvairias tekstilės 
gaminių taisymo technologijas, defektų rūšis, kurios atsiranda ne tik dėvint drabužį, bet ir 
skalbimo ar cheminio valymo proceso metu. Mokinys susipažins su tekstilės gaminių tai-
symo įrankiais, įranga ir įrengimais bei mokės jais atlikti tekstilės gaminių taisymą.

VI MODULIS.
TEKSTILĖS GAMINIŲ TAISYMAS

MODULIO TIKSLAS – išmokyti mokinį atsakingai ir savarankiškai taisyti ir atnaujinti 
tekstilės gaminius po skalbimo arba cheminio valymo. 

UŽDAVINIAI:
1. Supažindinti su tekstilės gaminių sandara, paskirtimi, defektais;
2. Įvardyti tinkamus tekstilės gaminių taisymo būdus, priemones, įrankius ir įrangą;
3. Išmokyti taisyti ir atnaujinti tekstilės gaminius;
4. Įtvirtinti turimas profesines žinias ir gebėjimus, realizuojant kūrybinį integruotą projektą 

„Dėkoju už viską“.
5. 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 taisyti ir atnaujinti tekstilės 
gaminius po skalbimo arba cheminio valymo.
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SMULKIOJO VERSLO ORGANIZAVIMO 
SKYRIUS

VI MODULIS
TEKSTILĖS GAMINIŲ TAISYMAS

SKIRTA VALANDŲ: 206

MOKYMO(SI) TURINYS:

1. Pagrindinės žinios apie defektų rūšis ir 
tekstilės gaminių taisymą;

2. Pagrindinės žinios apie tekstilės gaminių 
taisymo įrankius ir priemones;

3. Siuvimo įrangos paskirtis ir klasifikacija. 
Mažosios mechanizacijos priemonės;

4. Rankiniai darbai taisant tekstilės 
gaminius;

5. Mašininiai darbai taisant tekstilės 
gaminius;

6. Tekstilės gaminių taisymas drėgminio 
šiluminio apdorojimo įranga;

7. Integruotas kūrybinis projektas „Dėkoju 
už viską“. 

8. 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;

 � Integruoto kūrybinio projekto pristatymas.

MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

 � Siuvimo mašinos;

 � Lyginimo įranga;

 � Rankiniai įrankiai ir priemonės;

 � Rankinių dygsnių pavyzdžiai;

 � Siūlių pavyzdžiai;

 � Saugaus darbo instrukcijos;

 � Tekstilės gaminių priežiūros mokymo 
programa.

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS

 � Savikontrolės klausimai; 

 � Teorinių žinių vertinimas (testas);

 � Praktinės užduotys; 

 � Integruoto kūrybinio projekto įvertinimas 
vertybiniu požiūriu.

VI MODULIS.
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TEORINĖ MOKYMO(SI) MEDŽIAGA

PAGRINDINĖS ŽINIOS APIE DEFEKTŲ RŪŠIS IR TEKSTILĖS GAMINIŲ TAISYMĄ

Skalbyklos ir valyklos šalia tekstilės gaminių skalbimo ir valymo gyventojams teikia 
drabužių ir kitų tekstilės gaminių atnaujinimo ir taisymo paslaugas. Kartais reikia tik pako-
reguoti kai kurias drabužio vietas – patrumpinti ar pailginti apačią ar rankoves, pakeisti 
užtrauktuką, perkelti sagas ar pan. Dėvimi ir skalbiami darbužiai pamažu praranda gerą 
formą ir išvaizdą, sensta.

Dalis gyventojų negali dažnai įsigyti naujų drabužių arba nenori atsisakyti seno mėgs-
tamo drabužio – jį reikia taisyti arba atnaujinti.

Drabužių ir kitų tekstilės gaminių taisymas gali būti: smulkus, vidutinis ir stambus. 
Išskalbtiems ar išvalytiems gaminiams skalbyklose-valyklose dažniausiai atliekamas tik 
smulkus taisymas.

Smulkus tekstilės gaminių taisymas atliekamas susiuvant įplyšusias vietas, suadant 
daigstomuoju dygsniu atsiradusias skyles. Įvairūs įplyšimai taip pat gali būti taisomi adymo 
arba kilpiniu dygsniu. Tekstilės gaminių pažeidimai taip pat lopomi. Lopoma iš gaminio apa-
čios, parenkant tokios pačios ar panašios spalvos audinį. Siuvama audinio spalvos siūlais.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

SUPAŽINDINTI SU TEKSTILĖS GAMINIŲ 
SANDARA, PASKIRTIMI, DEFEKTAIS

01
Uždavinys

1 pav. Tekstilės gaminio taisymas specialia siuvimo mašina

VI MODULIS.
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 Stambus tekstilės gaminių taisymas atliekamas keičiant susidėvėjusias detales nau-
jomis. Sudilusias detales galima paslėpti po naujomis apdailos detalėmis, prisiūti naujus 
rankogalius, apykakles. 

Drabužių defektus galima suskirstyti į tris grupes: 

1. Tekstilinės ydos; 

2. Konstrukciniai defektai; 

3. Apdorojimo (technologiniai) defektai. 

Tekstilinės ydos yra susijusios su medžiagų, iš kurių pagamintas drabužis, kokybe. 
Tai – audinio išretėjimai, siūlų sustorėjimai, dėmės, nevienodi atspalviai ir kt. 

Konstrukcijos defektai – tai ydos, dėl kurių drabužis ne visai atitinka žmogaus figūrai, 
krinta netaisyklingai, neteisingas drabužio balansas. 

Apdorojimo defektai paprastai atsiranda drabužį siuvant. Tai – siūlių, peltakių, kraštų, 
kraštelių kreivumas, simetrinių elementų nevienodumas, rašto nesutapimas, drėgminio-
šiluminio apdorojimo defektai.

Dažniausia po skalbimo ir valymo pasitaikantys tekstilės gaminių defektų taisymai 
yra šie: sagų prisiuvimas, iširusių siūlių susiuvimas, gaminio kraštų arba apačios palenki-
mas, smulkių detalių prisiuvimas, adymas, lopymas, aplikavimas ir kt.

Dažnai drabužiuose išdyla trinties vietos, atyra kišenės, prayra siūlės, užtrauktukai, 
gaminiai praranda išvaizdą. Todėl tekstilės gaminius reikia taisyti. 

1. Kas vadinama tekstilinėmis ydomis?

2. Iš kurios pusės lopomas tekstilės gaminys?

3. Koks gali būti drabužių taisymas?

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

VI MODULIS.
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PAGRINDINĖS ŽINIOS APIE TEKSTILĖS GAMINIŲ TAISYMO ĮRANKIUS IR PRIEMONES

Tekstilės gaminiams taisyti naudojama siuvimo įranga ir rankiniams darbams skirtos 
įvairios priemonės bei įrankiai. Mašininiai darbai atliekami įvairiomis siuvimo mašinomis. 
Rankiniams darbams skirti įrankiai – tai rankinės adatos, žirklės, antpirščiai. Priemonės: 
centimetrinė juostelė, siuvėjo kreida, siuvėjo pieštukas, lekalai, smaigteliai, smeigtukai, 
liniuotės, siūlvėriai, ardikliai-peiliukai siūlėms ardyti.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

ĮVARDYTI TINKAMUS TEKSTILĖS GAMINIŲ 
TAISYMO BŪDUS, PRIEMONES, ĮRANKIUS 
IR ĮRANGĄ

02
Uždavinys

2 pav. Rankiniams darbams skirti įrankiai

Rankinės adatos būna dvylikos numerių. Žirklės naudojamos detalėms sukirpti, siūlų 
galams apkirpti bei kitiems smulkiems darbams atlikti. Jos būna 8 numerių. Specialios 
dantytos žirklės naudojamos audinių kraštams apkirpti, kad jie nebrigztų. Jos naudojamos 
vietoj apmėtymo. Pirmo numerio žirklės yra didžiausios. Antpirščiai yra skirti siuvėjo pirštui 
apsaugoti nuo sužeidimo, bei įstumti adatai į siuvamą medžiagą. Centimetrinė juostelė – tai 
lanksti, stangri juostelė su centimetrinėmis ir milimetrinėmis padalomis, skirta žmonių 
figūroms, detalėms ir drabužiams matuoti.

VI MODULIS.
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Taisant tekstilės gaminius, svarbu parinkti tinkamus būdus kiekvienam defektui 
šalinti. Kiekvienas atvejis yra unikalus, nes taisant defektą reikia optimaliai įvertinti gali-
mybes. Keletas tekstilės gaminių taisymo būdų nagrinėjama 1 lentelėje.

2 pav. Rankiniams darbams skirti įrankiai

3 pav. Rankiniams darbams skirti įrankiai ir priemonės

EIL. 
NR. ŠALINAMAS DEFEKTAS DEFEKTO ATSIRADIMO 

PRIEŽASTIS
TAISYMO 

BŪDAS

1. Ištrūkusių sagų prisiuvimas

Nusidėvėjimas, mechaninis 
poveikis skalbiant ar 
chemiškai valant gaminį

Rankiniai darbai

2. Iširusių siūlių susiuvimas Mašininiai darbai

3. Atirusių smulkių detalių prisiuvimas Mašininiai darbai

4. Gaminio kraštų arba apačios 
palenkimas

Rankiniai arba 
mašininiai darbai

5. Išdilusių kišenės maišelių keitimas Nusidėvėjimas Mašininiai darbai

6. Sugedusio užtrauktuko keitimas Nusidėvėjimas Mašininiai darbai

7. Raukšlėtumo viršutinių drabužių 
detalėse šalinimas

Skalbiant ar chemiškai 
valant gaminį atsiklijuoja 
įdėklas

Drėgminis-
šiluminis 
apdorojimas

1. Pagal ką parenkama mašininė adata?

2. Kokios priemonės naudojamos atliekant rankinius taisymo darbus?

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

VI MODULIS.
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SIUVIMO ĮRANGOS PASKIRTIS IR KLASIFIKACIJA. MAŽOSIOS MECHANIZACIJOS 
PRIEMONĖS

Mašinos pagal technologinę paskirtį skirstomos į siuvimo mašinas, apmėtymo maši-
nas, siuvimo ir apmėtymo mašinas, paslėptojo dygsnio mašinas, plokščiasiūles mašinas, 
kilpų siuvimo mašinas, sagų prisiuvimo mašinas, įtvirčių siuvimo mašinas, siuvinėjimo 
mašinas, apdailos peltakių siuvimo mašinas ir kt.

Siuvimo technologiniai įrenginiai dar skirstomi pagal konstrukcinę, gamyklinę ir tech-
nologinę klasifikacijas. Konstrukcinės klasifikacijos pagrindas yra siuvimo technologinio 
įrenginio konstrukciniai ypatumai. Pagal gamyklinę klasifikaciją kiekviena naujai sukurta 
mašina gauna skaitmeninį ir raidinį žymėjimą – klasę. Šiuo metu beveik visi gamintojai į 
mašinos klasę įrašo mašinos technologinę paskirtį ir pagrindinius techninius duomenis. 
Standartizuoto mašinų žymėjimo nėra. Kiekvienas gamintojas turi savo indeksavimo ir 
kodavimo sistemą. Mašinos kodas sudaromas iš skirtingo kiekio simbolių – raidžių ir skai-
čių. Žymėjimas yra padalytas į grupes, kurios suteikia atitinkamą informaciją, iššifruojamą 
pagal specialias lenteles. 

Taisant tekstilės gaminius, mašininiai darbai atliekami įvairiomis siuvimo mašino-
mis. Siuvimo mašinos skirstomos į universaliąsias ir specialiąsias. Universaliąja mašina 
galima atlikti daugelį arba keletą technologinių operacijų, o specialiąja – tik kokią vieną, 
tikslią apibrėžtą technologinę operaciją, pvz., prisiūti sagą ar išsiūti kilpą ir pan. Dažniausia 
naudojamos universalios siuvimo mašinos. Kiekviena siuvimo mašinų grupė skiriama į du 
pogrupius: grandininio ir šaudyklinio dygsnio mašinas.

4 pav. Siuvimo mašinos: A. Buitinė šaudyklinio dygsnio; B. Pramoninė šaudyklinio dygsnio; 
 C. grandininio dygsnio

A B C

VI MODULIS.
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Mažosios mechanizacijos priemonės. Dažnai prie siuvimo mašinų naudojama papil-
doma įranga, vadinama mažosios mechanizacijos įtaisais. Tai – įvairūs ribotuvai, specialios 
pėdelės, įtaisai detalių kraštams palenkti, apvadams apsiūti ir t. t. Tokie įtaisai nesudėtingai 
pritaisomi prie siuvimo mašinos ir palengvina darbininko darbą, padaro jį našesnį. Pvz., 
specialiosios pėdelės taikymas prie universalios siuvimo mašinos supaprastina užtrauktuko 
įsiuvimą į gaminį. Tinkamas įrenginių ir mažosios mechanizacijos įtaisų parinkimas kon-
krečiam darbui atlikti gerina darbo kokybę ir našumą. 

5 pav. Mažosios siuvimo mašinos mechanizacijos priemonės: 1. Universali pėdelė; 
 2. Pėdelė užtrauktukui įsiūti; 3. Pėdelė sagai prisiūti

1. 2. 3.

1. Kaip skirstomos mašinos pagal technologinę klasifikaciją? 

2. Kam naudojamos mažosios mechanizacijos priemonės?

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS
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 RANKINIAI DARBAI TAISANT TEKSTILĖS GAMINIUS

Specialieji rankinių darbų terminai:

Sudaigstyti – laikinai sujungti dvi panašaus dydžio detales daigstymo dygsniais. 
Pridaigstyti – prijungti mažesnę detalę prie didesnės daigstymo dygsniais. 
Įdaigstyti – sujungti detales daigstymo dygsniais pagal ovalų kontūrą. 
Uždaigstyti – užlenkti ir laikinai pritvirtinti daigstymo dygsniais siuvinio kraštą arba 

nulenktą siūlės ar klostės užlaidą. 
Kopijuoti – perkelti linijas iš vienos detalės į kitą kopijavimo dygsniais.
Apmėtyti – galutinai apdoroti (apsiūti apmėtymo dygsniais) kirptinius detalių kraštus, 

kad jie nebrigztų.
Atsiūti – galutinai pritvirtinti palenktą siuvinio kraštą atsiuvimo dygsniais. 

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

IŠMOKYTI TAISYTI IR ATNAUJINTI 
TEKSTILĖS GAMINIUS

03
Uždavinys

6 pav. Tekstilės gaminio taisymas, naudojant rankinius dygsnius

Dygsniu vadinamas visai užbaigtas siūlų susipynimo elementas tarp dviejų adatos 
dūrių. Pagal technologinę paskirtį dygsniai skirstomi į: daigstymo, susiuvimo, kopijavimo, 
apmėtymo, dygsniavimo, sankabinius, apdailos ir specialiuosius (sutvirtinimo, kilpų kraštų 
apdorojimo, sagų prisiuvimo ir kt.).

Pagal sudėtingumą dygsniai skirstomi į paprastuosius ir sudėtinguosius. Paprastieji 
dygsniai yra šie: daigstymo, kopijavimo, apmėtymo, dygsniavimo, susiuvimo, atsiuvimo, 
sankabiniai, sandūriniai.
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Sudėtingieji dygsniai skirstomi į: kilpinius, įtvirčių, kitus specialiuosius. Rankiniai 
dygsniai dažniausia naudojami siuvant drabužius individualiai, taisant, bet kartais – ir pra-
moninėje gamyboje.

7 pav. Rankinių dygsnių pavyzdžiai

Po skalbimo ar cheminio valymo dažniausia pasitaikantys rankiniu būdu taisomi 
defektai yra sagų, kabliukų, kilpelių prisiuvimas.

Sagų prisiuvimo technologija. Sagos parenkamos audinio spalvos (atspalvio) arba 
kontrastingos spalvos (kaip apdaila), nes jos yra ne tik siuvinio užsegimo dalis, bet ir papuo-
šimo detalė. Sagos su dviem skylutėm prisiuvamos 4–5 dygsniais, o su keturiomis– 3–4 dygs-
niais į kiekvieną skylučių porą. Jeigu saga be auselės, formuojama 0,1–0,2 cm kojelė. Kojelės 
aukštis priklauso nuo audinio storio. Kojelė 3–5 kartus apvyniojama siūlais, kurių galais 
pritvirtinama (3–4 dygsniais).

Siuvant sagas prie medvilninių ir lininių audinių, kojelės galima ir neformuoti. Kad 
būtų tvirčiau, kartais naudojami įdėklai arba, jeigu siuvinys yra iš tankių audinių, mažesnio 
skersmens sagos (jos siuvamos iš išvirkščiosios pusės). Sagų skylučių sujungimo būdas taip 
pat naudojamas puošybai. Sagas reikia siūti medvilniniais (20–30 numerio) arba šilkiniais 
siūlais.

8 pav. Sagų pavyzdžiai: A. Su keturiomis skylutėm; B. Su dviem skylutėm; C. Su ausele

A B C

VI MODULIS.
TEKSTILĖS GAMINIŲ TAISYMAS

143Tekstilės gaminių priežiūra. Modulinė profesinio ugdymo programa



Kabliukų ir kilpučių prisiuvimo technologija. Kabliukai ir kilputės dažniausia nau-
dojami juosmeninių drabužių užsegimui liemens vietoje. Kad kabliukai ir kilputės tvirčiau 
laikytųsi, juos reikia truputį atlenkti. Kabliukai prisiuvami trijose vietose: už kiekvienos 
auselės ir už sulenkimo – 6–8 dygsniais per kraštą; kilputės taip pat prisiuvamos trijose 
vietose– už kiekvienos auselės ir už kraštelių prieš suapvalintą dalį – 6–8 dygsniais per 
kraštą. Naudojami 40–50 numerio medvilniniai ir 33 numerio šilkiniai siūlai. Prie apjuos-
čio (korsažinės juostelės) siuvama 20–30 numerio siūlais. Kabliukai ir kilputės dažniausiai 
uždengiami audiniu, matyti tik kabliuko snapelis ir kilputės lankelis. Kad būtų tvirčiau, 
išvirkščiojoje siuvinio pusėje (kabliukų ir kilpučių prisiuvimo vietose) prisiuvama medvilni-
nio audinio išilginė (įdėklas).

1. Kas yra dygsnis?

2. Kaip skirstomi rankiniai dygsniai?

3. Kokie įrankiai naudojami rankiniams darbams atlikti?

4. Kokie siūlai naudojami vilnonio megztinio adymui?

5. Atlikite sijono, kurio juosmenyje pamesta saga, taisymą. Argumentuokite 
pasirinkimus.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

MAŠININIAI DARBAI TAISANT TEKSTILĖS GAMINIUS

Siuvimo mašinomis atliekamų operacijų terminai:

Susiūti – sujungti dvi arba kelias vienodo dydžio detales. 
Prisiūti – prijungti mažesnę detalę prie didesnės. 
Apsiūti – sujungti dvi detales pagal kraštus ir išversti. 
Įsiūti – sujungti dvi detales pagal uždarą arba pusiau uždarą kontūrą. 
Išdygsniuoti – sujungti dvi ir daugiau vieną ant kitos uždėtas detales, keliais arba kelio-

lika paslėptaisiais arba šaudykliniais peltakiais (norint jas sustandinti). 
Išpeltakiuoti – sutvirtinti išskleistos siūlės arba klostės užlaidas iš abiejų pusių nuo 

sujungimo linijos. 
Nupeltakiuoti – siūti apdailos peltakį, nulenkus siūlės užlaidą arba pagal siuvinio 

kraštą.
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Atsiūti – pritvirtinti palenktą siuvinio kraštą paslėptaisiais dygsniais. 
Apsiūti su apvadu – apsiūti apgaubiant detalės ar siūlės kraštą kirpta kito audinio ar 

specialia juostele. 
Apmėtyti – apsiūti kirptinius detalių kraštus apmėtymo peltakiu, kad jie nebrigztų.

Pagrindinis drabužių detalių jungimo būdas yra siūlinis, o pagrindinis elementas – 
siūlė. Pagal technologinę siūlių paskirtį, visos siūlės skirstomos į tris grupes: jungiamąsias, 
kraštines, apdailos. Kiekvienos grupės siūlių yra įvairių rūšių ir porūšių. 

Pagrindiniai dydžiai ir veiksniai, nuo kurių priklauso siūlių kokybė, yra siūlės plotis, 
peltakių skaičius ir atstumas tarp jų, dygsnių tankumas, siūlių įtempimas, tinkamas siūlų 
ir adatų parinkimas. Jungiamosios siūlės yra skirtos drabužių detalėms sujungti. 

Jungiamosios siūlės būna: susiūtinės, išpeltakiuotinės, nupeltakiuotinės, uždėtinės, 
sudurtinės, baltininės ir dvigubos. Kraštų apdorojimo siūlės naudojamos drabužių ar atskirų 
jų detalių kraštams apdoroti. Jos skirstomos: palenkiamosios, apvadinės ir apsiūtinės. 

Apdailos siūlės yra skirtos apdailinti ir atlieka dekoratyvinę funkciją. Jos skirstomos 
į reljefines ir išsiūtines. Apdailos siūlėms yra priskiriamos ir klostės. Klostės yra ypatingi 
konstrukciniai ir dekoratyviniai elementai, kurie užtikrina judesių laisvumą, prigludimą 
prie kūno, turi didelę reikšmę drabužio išvaizdai. 

Kelnių palenkimo technologija. Vyriškoms kelnėms su atraitais juostelė siuvimo 
mašina prisiuvama pagal apatinę pažymėtą liniją. Vidinė linija yra atraito perlenkimo linija. 
Prie viršutinės ir apatinės pažymėtų linijų atraitas išdaigstomas, o kelnių apačia, išvertus 
atraitą, prisiuvama kryželio dygsniais. Keliais dygsniais siuvimo mašina atraitas pritvirti-
namas prie šoninių siūlių. 

Moteriškų kelnių apatinis kraštas palenkiamas į vidų apsiuvamas zigzaginiu dygsniu 
(arba kryželiu) ir prisiuvamas, kaip ir sijono kraštas, – paslėptu dygsniu.

9 pav. Tekstilės gaminio taisymas siuvimo įranga
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10 pav. Kelnių palenkimas: A. Vyriškos kelnės su atvartais; B. Moteriškos kelnės

11 pav. A. Kelnių mazgo su užtrauktuku schema; B. Užtrauktuko įsiuvimas

A

A

B

B

Užtrauktuko keitimas

Pirmiausia sugedęs užtrauktukas turi būti tinkamai išardomas iš gaminio per daug 
jo nepažeidžiant. Norint pakeisti sugedusį kelnių užtrauktuką, reikia išardyti šias siūles: 
užtrauktuko prisiuvimo prie priesiuvo, užtrauktuko ir priesiuvo jungimo su priekine detale, 
užtrauktuko jungimo su apsiuvu, apsiuvo pritvirtinimo apdailos peltakiais prie priekinės 
detalės, juosmens abiejų ilgųjų kraštų prisiuvimo ties užtrauktuku. 

Naujasis užtrauktukas pridaigstomas patempiant, o medžiaga laikoma kiek lais-
viau (jokiu būdu negalima jos įtempti). Taip įsiūtas užtrauktukas atrodys nepriekaištin-
gai. Medžiagos kraštai plačiai palenkiami. Užtrauktukas įsiuvamas siuvimo mašinos 
kojele, skirta kraštams palenkti. Ja patogu siūti, nes ji – vienpusė ir patenka arti užtrauk-
tuko. Užtrauktuko galas prisiuvamas smailu galu arba horizontaliai. Prieš siuvant mašina, 
užtrauktukas pridaigstomas prie medžiagos. Pradedama ir baigiama siūti užtrauktuką ati-
traukus, kad netrukdytų užraktas. Užtrauktuko juostelė rankomis pridaigstoma prie medžia-
gos ir prisiuvama siuvimo mašina.
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Drabužių modeliai yra siuvami su įvairiomis mažosiomis, dar kitaip vadinamomis 
smulkiosiomis, detalėmis. Jų paskirtis yra dekoratyvinė arba praktinė. Mažosios detalės 
yra: ąselės, kilputės, velkės, antkišeniai, diržai ir kitos detalės. Ąselės – tai detalės, kurios 
skirtos diržo padėčiai fiksuoti arba drabužio apdailai. Antkišeniai – tai detalės, prisiuvamos 
virš kišenių arba jas uždengiančios. Diržai – tai detalės, kuriomis drabužis, kad priglustų ir 
įgytų tam tikrą siluetinę formą, sujuosiamas per liemenį. Jie gali būti surišami ir susegami.

Aplikacija – tai puošybos technika, kai iš vienokio audinio iškirptas elementas prisiu-
vamas ar priklijuojamas prie kitokio audinio. Tokiu būdu galima atnaujinti ir papuošti nuo-
bodžiai atrodančius drabužius, paslėpti ant drabužių atsiradusias neišskalbiamas ir neišva-
lomas dėmes. Taip pat aplikacijomis galima paslėpti mažus defektus ar suplyšimus. Pagal 
tvirtinimo būdą skiriamos prisiuvamos ir klijuojamos aplikacijos.

12 pav. Tekstilės gaminių taisymas ir atnaujinimas naudojant aplikavimo techniką

Norint aplikuoti tekstilės gaminį prisiuvama aplikacija, reikės audinių skiaučių, 
žirklių, siuvimo mašinos ir idėjos, kas tai turėtų būti. Aplikacijos gali būti iš įvairiausių 
medžiagų atraižų. Iš giminingo arba visiškai kitokio audinio iškerpamos detalės ir prisiuva-
mos prie drabužio. Puošniai atrodo atlaso, aksomo ir gipiūro aplikacijos. 

Renkant medžiagas aplikacijoms, svarbu įvertinti jų eksploatacines savybes ir atnau-
jinto drabužio skalbimo ar valymo galimybes. Pvz., šilkinės aplikacijos atrodo puikiai, tačiau 
šis audinys reikalauja ypatingos priežiūros, o drabužis su gipiūrinėmis aplikacijomis turės 
būti skalbiamas rankomis ir lyginamas išvirkščias.

Tekstilės gaminio taisymo, prisiuvant aplikaciją, technologija: 

 � ant popieriaus nupiešiama norimos formos aplikacija; 

 � detalė iškerpama ir uždedama ant taisomo gaminio;

 � jei tenkina rezultatas, galima jį perkelti ant aplikacijos audinio;
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 � piešinys uždedamas ant skiautės, prismaigstomas adatėlėmis, kreidele 
nubrėžiamas kontūras, iškerpama detalė;

 � aplikacijos kraštus būtina pridaigstyti prie gaminio, kad siuvant nepasislinktų;

 � tada aplikacijos kraštai apsiuvami siuvimo mašina pasirinktos spalvos siūlais;

 � šiam tikslui tinkamiausia zigzaginė siūlė.

1. Koks yra pagrindinis detalių jungimo būdas?

2. Kokiu pločiu palenkiama kelnių apačia?

3. Kaip tvirtinamas vyriškų kelnių atraitas?

4. Aprašykite, kaip taisomas paveikslėlyje pavaizduotas defektas: 
sijonas priglunda prie kojų iš nugaros pusės, šoninė siūlė nukrypusi 
į priekį, skeltukas nugaroje skečia?

5. Atlikite atirusios ąselės taisymą mašininiu būdu.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

TEKSTILĖS GAMINIŲ TAISYMAS DRĖGMINIO ŠILUMINIO APDOROJIMO ĮRANGA

Drėgminiu šiluminiu apdorojimu (DŠA) vadinami siuvinių ir jų detalių poveikio 
drėgme, šiluma, temperatūra ir slėgiu per tam tikrą laiką, procesai. DŠA sudaro 20–30 proc. 
viso gaminio apdorojimo laiko. Kai kurie siuviniai apdorojami be drėgmės, tik veikiant tem-
peratūrai ir slėgiui. Toks procesas vadinamas šiluminiu apdorojimu. 

Drėgminio šiluminio apdorojimo paskirtis – suteikti detalėms reikiamą formą ir ją 
užfiksuoti, išlyginti siūles ir detales, priklijuoti įdėklus, juosteles ir kt. prie siuvinio detalių, 
apdoroti suploninant detalių kraštus,išlyginti pasiūtą gaminį.

Drėgminis šiluminis apdorojimas gali būti atliekamas lygintuvais, presais, oro ir garo 
manekenais, oro ir garo kamerose (vadinamosiose tunelinėse kamerose).

Pagal naudojamus įrenginius ir drėgminio šiluminio apdorojimo paskirtį, galima skirti 
šiuos drėgminio šiluminio apdorojimo būdus: lyginimo, presavimo ir garinimo.

Drėgminio šiluminio apdirbimo režimus parinkti gana sudėtinga dėl įvairių priežasčių. 
Lemiamą reikšmę turi tekstilės medžiagų savybės, operacijos rūšis, įrenginio techninės 
galimybės. DŠA parametrai: temperatūra, slėgis, drėgmė ir operacijos trukmė tarpusavyje 
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glaudžiai susiję ir gali vienas kitą kompensuoti. Parenkant DŠA režimus, reikia atsižvelgti ir 
į gaminio konstrukciją. Kai ji sudėtinga, būtina parinkti tokius režimus, kad po DŠA daugias-
luoksniuose mazguose nebūtų blizgesio ir užlaidų siūlėms atspaudų. 

Drabužių gamyboje naudojami įvairūs drabužių detalių sujungimo būdai: siūlinis, 
klijuotinis ir sulydymo. Klijuotiniai sujungimai atliekami naudojant įvairaus pavidalo klijus. 
Drabužiuose gali būti priklijuojamos įdėklinės detalės, įvairios juostelės su klijais, atliekami 
vidiniai sutvirtinimai panaudojant juosteles su klijais – klijų tinklelius arba klijų ,,voratin-
klius“. Tai paprastai atliekama lyginimo įrenginiais jungiamas detales veikiant tempera-
tūra, drėgme ir slėgiu. 

Sijone dubliuojamos detalės: juosmuo, užlaidos skeltukui ir kitos detalės priklauso-
mai nuo modelio. Vyriškų kelnių dubliuotos detalės yra juosmuo, užsegimo užlaidos ir kitos 
detalės priklausomai nuo modelio. Siuvat paltus, švarkus, dažnai dubliuojama yra visa prie-
kio detalė ir kitos detalės priklausomai nuo modelio. Netinkamai atlikti dubliavimo darbai, 
išskalbus ar chemiškai išvalius drabužį, pasireiškia raukšlių ir pūslių susidarymu, nes atsi-
klijuoja įdėklas.

Jau nagrinėta apie tekstilės gaminių taisymą ir atnaujinimą naudojant aplikavimo 
techniką. Gamintojai yra pateikę įvairių piešinių klijuojamų aplikacijų, kurių blogoji pusė 
yra padengta specialiais klijais. Jų naudojimas nesudėtingas, o pasirinkimas siuvimo prie-
monių parduotuvėse – pakankamai didelis. Šiomis aplikacijomis galima paslėpti mažus 
tekstilės gaminių defektus. 

Tekstilės gaminio taisymo, naudojant klijuojamą aplikaciją, technologija: aplikacijos 
lipnioji pusė dedama ant audinio ir 10–15 sekundžių lyginama iki 100°C įkaitintu lygintuvu. 
Po fiksacijos leidžiama atvėsti. Skalbti tokį gaminį galima 40°C temperatūroje.

1. Į ką reikia atsižvelgti parenkant DŠA režimus? 

2. Koks pagrindinis reikalavimas atnaujinant DŠA būdu aksominį gaminį?

3. Atlenkite gaminio apačią naudojant juostelę su klijais iš abiejų pusių. Aprašykite 
atlikimo technologiją.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS
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KŪRYBINIS INTEGRUOTAS PROJEKTAS „DĖKOJU UŽ VISKĄ“

Modulio „Tekstilės gaminių taisymas“ žinių ir gebėjimų įtvirtinimas, vykdomas per 
savanorystę, realizuojamas kūrybiniu projektu „Dėkoju už viską“. Įtvirtinimo metu pri-
statoma kaip savanorystė gali pakeisti kitų žmonių gyvenimus, integruojamas profesinių 
vertybių ugdymas ir įgyvendinamas projektas, kuriame mokiniai demonstruoja gebėjimą 
susieti kompetenciją „taisyti tekstilės gaminius“ su asmeninėmis ir profesinėmis vertybė-
mis, atlieka patirties refleksiją ir įsivertina.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮTVIRTINIMAS PER VEIKLĄ

ĮTVIRTINTI TURIMAS PROFESINES ŽINIAS 
IR GEBĖJIMUS, REALIZUOJANT KŪRYBINĮ 
INTEGRUOTĄ PROJEKTĄ „DĖKOJU UŽ VISKĄ“

04
Uždavinys

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. 

Įtvirtinimo praktinė užduotis: mokiniai gauna užduotį nuvykti į Kauno apskrities 
moterų krizių centrą, pabendrauti su ten gyvenančiomis moterimis bei vaikais bei surengti 
tekstilės gaminių taisymo pamokėles visiems norintiems. Darbo eiga yra fotografuojama, 
filmuojama, o vėliau peržiūrima, aptariama ir kritiškai įvertinama. Įgytą patirtį, nuotrau-
kas, filmuotą medžiagą mokiniai (individualiai ar grupėje) turi susisteminti, apipavidalinti 
ir paruošti pristatymą savo pasirinktos potemės kontekste (pvz., „Gerumo akcija – taisome 
drabužius nemokamai“, „Tekstilės gaminių taisymo pamokėlės sunkiai besiverčiantiems“, 
„Tekstilės gaminių taisymo 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 panau-
doti projekte, pasakyti, ką naujo patyrė projekto metu. Siekiant padėti mokiniams ugdyti 
vertybines nuostatas, po projekto pristatymo, pateikiami refleksiniai savikontrolės klausi-
mai, leidžiantys permąstyti įvykdytą projektą vertybiniu požiūriu. 

VI MODULIS.
TEKSTILĖS GAMINIŲ TAISYMAS
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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.

VI MODULIS.
TEKSTILĖS GAMINIŲ TAISYMAS
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ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGYVENDINIMAS

ĮGYVENDINTI BENDRUOMENINĮ PROJEKTĄ 
„GERBKIME MOKYTOJĄ“, ATSKLEIDŽIANT 
TIKĖJIMO IR KŪRYBINGUMO VERTYBIŲ 
SVARBĄ ASMENS DARNIAM IR PRASMINGAM 
GYVENIMUI BEI DARBUI

05
Uždavinys

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. 

VI MODULIS.
TEKSTILĖS GAMINIŲ TAISYMAS

BENDRUOMENINIS PROJEKTAS „GERBKIME MOK YTOJĄ“

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 FORMOS:

 � 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).
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VI MODULIS.
TEKSTILĖS GAMINIŲ TAISYMAS

MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

Modulio mokymo medžiaga (priedai).

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

Savikontrolės klausimai (profesiniu, 
bendrakultūriniu ir vertybiniu aspektais).

Plačiau CD. Priedas Nr. 6, modulis „Tekstilės gaminių taisymas“. 
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GYVŪNŲ PRIŽIŪRĖTOJO MOKYMO PROGRAMA

VII MODULIS. 
ĮVADAS Į DARBO RINKĄ

TIKSLAS – pagrindžiant asmeninių ir profesinių vertybinių nuostatų ugdymosi svarbą, 
atskleisti pasirinktos profesijos ypatumus šiandieninės darbo rinkos kontekste, ugdyti vertybes, 
įgyvendinat kūrybinį bendruomeninį projektą „Mano gyvenimo Mokytojas“.

UŽDAVINIAI:
1. Susipažinti su pasirinktos profesijos perspektyvomis darbo rinkoje;
2. Atskleisti profesinių ir asmeninių vertybių dermės reikšmę; 
3. Plėtoti gebėjimą įvertinti asmeninius pasiekimus; 
4. Tobulinti asmeninius komunikacinius gebėjimus efektyviai pristatant darbdaviui savo 

asmeninius pasiekimus

REZULTATAS – atskleisti pasirinktos profesijos ypatumai šiandieninės darbo rinkos kontekste, 
pagrįsta asmeninių ir profesinių vertybių ugdymo svarba.

SMULKIOJO VERSLO ORGANIZAVIMO 
SKYRIUS

VII MODULIS
ĮVADAS Į DARBO RINKĄ

SKIRTA VALANDŲ: 108

MOKYMO(SI) TURINYS:

1. Asmeninės ir profesinės vertybės bei jų 
svarba profesinėje veikloje; 

2. Darbo paieškos būdai ir galimybės; 

3. Darbo vietos tvarka ir taisyklės;

4. Profesinės veiklos perspektyvos; 

5. Pasiekimų vertinimas ir įvertinimas; 

6. Savanorystės įgūdžių reikšmė profesinei 
veiklai;

7. Pasirengimas Mokytojo dienai.

MOKYMO(SI) BŪDAI IR METODAI:

 � Paskaita; 

 � Diskusija; 

 � Darbas grupėse;

 � Savarankiškas darbas;

 � Vaizdo / garso medžiagos žiūrėjimas ir 
klausymas;

 � Pristatymas.

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS:

Kompetencijų aplankas.

MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

 � Modulio mokymo(si) medžiaga;

 � Tekstilės gaminių priežiūros mokymo 
programa.

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS

 � Savikontrolės klausimai; 

 � Teorinių žinių vertinimas (testas);

 � Praktinės užduotys;

 � Bendruomeninio kūrybinio projekto pristatymas.

Plačiau CD. Priedas Nr. 7, Modulis „Įvadas į darbo rinką“.
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Paslaugų sektoriaus reikšmė visų šalių ekonomikos struktūroje šiuo metu yra labai 
padidėjusi. Iki 80–95 proc. naujų darbo vietų išsivysčiusiose šalyse sukuriama paslaugų įmo-
nėse ir organizacijose. Mokydamasis tekstilės gaminių priežiūros paslaugų teikimo ir par-
davimo modulio, tekstilės gaminių priežiūros darbuotojas sužinos apie paslaugų sampratą, 
apie paslaugų teikėjo ir vartotojo bendravimą, įvairių paslaugų plėtros tendencijas Lietuvoje 
ir užsienyje. Mokinys susipažins, kaip teikti paslaugą, priimti ir forminti paslaugos užsa-
kymą, bendrauti su klientais. Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojas, išklausęs tekstilės 
gaminių paslaugų teikimo ir pardavimo modulį, gebės atpažinti svarbiausius ekonomikos 
dėsnius, turinčius įtakos organizuojant tekstilės gaminių priežiūrą, mokės planuoti ir orga-
nizuoti veiklą įmonėje. Mokydamasis paslaugos kainodaros, mokinys sužinos, kaip įver-
tinti paslaugos reikšmę ir kliento gebėjimą sumokėti už teikiamą paslaugą. Mokydamasis 
informacijos dokumentavimo, susipažins su raštvedybos organizavimu teikiant paslaugą, 
išmoks kokybiškai parengti dokumentus. 

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

I MODULIS. ĮVADAS Į PROFESIJĄ

VIII MODULIS. 
PASLAUGŲ TEIKIMAS IR PARDAVIMAS  

MODULIO TIKSLAS – paruošti mokinį, gebantį atsakingai ir savarankiškai teikti ir parduoti 
paslaugas klientui.

UŽDAVINIAI:
1. Supažindinti su paslaugos teikimo ir pardavimo reikalavimais; 
2. Supažindinti su kainodaros principais;
3. Įtvirtinti turimas profesines žinias ir gebėjimus, realizuojant kūrybinį integruotą projektą „Kuo 

galiu būti naudingas kitiems?“;
4. Supažindinti su raštvedybos reikalavimais; 
5. Gilinti turimas profesines žinias ir gebėjimus, realizuojant paslaugos teikimą ir pardavimą;
6. Įtvirtinti turimas profesines žinias ir gebėjimus, realizuojant kūrybinį integruotą projektą 

„Dovanodami turtėjame“;
7. Įgyvendinti bendruomeninį projektą „Mylėkime Mokytoją“, pagrindžiant meilės ir atsakomybės 

vertybių svarbą kokybiškos paslaugos atlikimui“.

REZULTATAS – mokinys gebės atsakingai ir savarankiškai teikti ir parduoti tekstilės gaminių 
priežiūros paslaugas.
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SMULKIOJO VERSLO ORGANIZAVIMO 
SKYRIUS

VIII MODULIS
PASLAUGŲ TEIKIMAS IR PARDAVIMAS

SKIRTA VALANDŲ: 394

MOKYMO(SI) TURINYS:

1. Paslaugų samprata, savybės, 
klasifikavimas;

2. Paslaugų kainodara;

3. Integruotas kūrybinis projektas „Kuo 
galiu būti naudingas kitiems?“; 

4. Apskaitos dokumentavimas tekstilės 
paslaugų įmonėje;

5. Paslaugos pristatymas klientui kaip 
sumaniai paslaugą teikti ir parduoti;

6. Integruotas kūrybinis projektas 
„Dovanodami turtėjame“;

7. Bendruomeninis projektas „Mylėkime 
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;

 � Integruoto kūrybinio projekto pristatymas.

MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

 � Skalbimo, cheminio valymo įranga;

 � Siuvimo įranga ir priemonės;

 � DŠA įranga;

 � Pluoštų, audinių pavyzdžiai;

 � Skalbimo, valymo priemonės;

 � Technologinės kortelės;

 � Dėmių identifikavimo aprašai;

 � Įrangos eksploatacinės taisyklės ir saugaus 
darbo instrukcijos;

 � Prieigos internete; 

 � Tekstilės gaminių priežiūros mokymo 
programa.

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS

 � Savikontrolės klausimai; 

 � Teorinių žinių vertinimas (testas);

 � Praktinės užduotys; 

 � Integruoto kūrybinio projekto įvertinimas 
vertybiniu požiūriu.

VIII MODULIS. 
PASLAUGŲ TEIKIMAS IR PARDAVIMAS  
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TEORINĖ MOKYMO(SI) MEDŽIAGA

PASLAUGŲ SAMPRATA, SAVYBĖS, KLASIFIKAVIMAS

Paslauga – tai bet kokia nauda ar veikla, kurią viena pusė gali pasiūlyti kitai. Ji pasižymi 
neapčiuopiamumu bei tuo, kad nėra nuosavybės rezultatas. Jos išraiška gali būti susieta ar 
nesusieta su fiziniu produktu (Ketler ir Bloom, 1984).

Paslaugų sektorius pasižymi didžiule įvairove, todėl paslaugos yra klasifikuojamos.

Literatūroje yra randama tokia paslaugų klasifikacija:

 � Vartojamosios (restoranai, viešbučiai, buitinės paslaugos); 

 � Socialinės (mokymas, švietimas, medicina); 

 � Gamybinės (konsultavimas, finansai, kreditas);

 � Paskirstomosios (prekyba, transportas) paslaugos.

Įvairių paslaugų teikimas yra nuolat kintantis, jautrus permainoms procesas. Nors 
paslauga, skirtingai nuo prekės, yra neapčiuopiama, ją galima įvertinti pagal tai, kaip 
profesionaliai ir kokybiškai, kaip greitai ir kliento atžvilgiu patogiai paslauga yra atlikta.

Teikiant paslaugą, atsiranda santykiai tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo arba 
kliento. Paslaugos išskirtinis bruožas yra tas, jog jos teikimo metu vyksta ir paslaugos var-
tojimas. Labai svarbus paslaugos teikimo procese yra kliento dalyvavimas: formuojami 
kliento įgūdžiai naudotis paslauga, didėja tikimybė, kad 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. Klientui ben-
dradarbiaujant su paslaugos teikėju, padedama įvertinti paslaugų poreikį, klientams pri-
taikyti paslaugų dizainą ir pristatymą, sukuriama dalis ar visos paslaugos. Taigi klientą 
galima laikyti bendru kūrėju arba daliniu darbuotoju, kuris prisideda pastangomis, taip pat 
laiku ir kitomis priemonėmis kuriant paslaugas. Aktyvus kliento dalyvavimas lemia indivi-
dualų paslaugos pritaikymą. 

Kūrybiškas verslas yra grindžiamas bendravimu ir bendradarbiavimu, diskusijomis ir 
bendru pardavėjo / paslaugos teikėjo ir vartotojo / kliento darbu. Taigi teikiant paslaugą yra 
svarbiausia ne tik kokybiškas jos atlikimas, bet ir individualus pritaikymas / prisitaikymas 
prie kiekvieno kliento poreikių. 

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

SUPAŽINDINTI SU PASLAUGOS TEIKIMO 
IR PARDAVIMO REIKALAVIMAIS

01
Uždavinys

VIII MODULIS. 
PASLAUGŲ TEIKIMAS IR PARDAVIMAS  
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Visos žmogui, vartotojui, teikiamos paslaugos reikalauja didesnio ar mažesnio jo daly-
vavimo paslaugų kūrimo, gamybos procesuose. 

Paslaugų kokybės grindžiamoji dalis – vartotojų poreikiai, norai bei lūkesčiai. Vartotojų 
kokybės vertinimo kriterijai ir asmeniniai lūkesčiai priklauso ne tik nuo jų individualių cha-
rakteristikų, 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, komuni-
kabilumo, pasitikėjimo, saugumo, apčiuopiamumo,vartotojo pažinimo.

Todėl paslaugas teikiantys asmenys arba įmonės turi nuolat stengtis gerinti siūlomų 
paslaugų kokybę, kad patenkintų vartotojų lūkesčius, pasitenkinimą, ir jis taptų lojalus.

Organizuojant teikiamų paslaugų pardavimą, labai svarbu pirmą kartą suteikus 
paslaugą stengtis, kad klientas pageidautų dar kartą kreiptis dėl tos pačios ar naujos paslau-
gos. 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, kai yra pasitikėjimas 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 kliento ir paslaugos teikėjo atsiradimui turi įtakos sėkmingo 
paslaugų pardavimo aplinkos kūrimas, kuris priklauso nuo keturių pardavimų proceso 
organizavimo 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 bendra-
vimas sukuria pasitikėjimo atmosferą ir skatina ilgalaikius santykius. Pasitikėjimo atmos-
ferai didelę įtaką turi paslaugos teikėjo kompetencijos demonstravimas, susidomėjimas 
kliento interesais. Klientui labai malonu iš paslaugos teikėjo gauti padėkos laišką, kuris 
parodo individualų dėmesį klientui. Taip pat labai svarbu greitai gauti grįžtamąjį 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 sudomintų klientą pasinaudoti paslaugomis ir ateityje.

Įžymus prancūzų rašytojas Viktoras Hugo yra pasakęs: „Nieko pasaulyje nėra 
galingesnio už idėją, kurios laikas atėjo“. Taigi, jei esate nusprendęs pradėti teikti tekstilės 
gaminių priežiūros paslaugų verslą, reikia labai atsakingai apgalvoti visas galimybes ir gali-
mas grėsmes savo idėjos įgyvendinimui.

VIII MODULIS. 
PASLAUGŲ TEIKIMAS IR PARDAVIMAS  
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Pirmiausia reikia išsamiai ir atidžiai stebėti tekstilės gaminių priežiūros verslo pavyz-
džius, išsiaiškinti paslaugų teikimo faktus, kokius turite gebėjimus ir idėjas savo suma-
nymui įgyvendinti. Būtinai reikia atlikti panašias paslaugas teikiančių asmenų ar įmonių 
darbo palyginimą, įvertinti kokybę kainos atžvilgiu, kokios sąlygos reikalingos paslaugų tei-
kimo pradžiai. Labai svarbus etapas – reikalingų medžiagų, įrankių, įrangos, papildomų 
priemonių skaičiavimas. Reikia skaičiuoti galimą paslaugų kainą, kuri turėtų padengti visas 
išlaidas (kaštus) ir garantuoti būtiną pinigų rezervą.

Labai svarbu apmąstyti, iš kur gausite reikiamus išteklius, ar užteks turimų asmeni-
nių lėšų, o jei ne, tuomet iš kur reikės skolintis. Prieš pradedant parduoti savo paslaugas, 
labai svarbus veiksmas – galimos rizikos įvertinimas ir numatymas. Taip pat reikia numa-
tyti, kaip atsiradusius kliuvinius reikės pašalinti. Tekstilės gaminių priežiūros paslaugų tei-
kimui gali sutrukdyti medžiagų pabrangimas, klientų trūkumas ir kt.

Prieš pradedant teikti paslaugas, reikia nuspręsti, kokią verslo formą vykdysite. 
Pradžioje greičiausiai galite užsiimti individualia veikla (pagal individualios veiklos vyk-
dymo pažymą arba verslo liudijimą) arba steigti įmonę. Visais atvejais reikia pasiruošti 
reikiamus dokumentus paslaugai įforminti: paslaugos teikimo sutartį, pinigų sumokėjimo 
kvitus, paslaugos užsakymo lapą.

1 pav. Paslaugos teikimo sumanymo struktūra
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SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

1. Apibūdinkite paslaugos sąvoką.

2. Užpildykite lentelę:

KLIENTO VAIDMUO TEIKIANT 
PASLAUGĄ

PASLAUGOS TEIKĖJO VAIDMUO TEIKIANT 
PASLAUGĄ

3. Ko tikisi vartotojas iš paslaugos teikėjo?

4. Kas leidžia sukurti ilgalaikius santykius tarp kliento ir paslaugos teikėjo?

5. Koks pagrindinis faktorius daro įtaką ilgalaikių santykių atsiradimui?

6. Kas daro įtaką sėkmingo paslaugų pardavimo aplinkos sukūrimui?

7. Kokie pagrindiniai paslaugos teikimo sumanymo vykdymo etapai? Apibūdinkite 
kiekvieną atskirai.
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2 pav. Kainodarai įtaką darantys veiksniai

PASLAUGŲ KAINODARA

Paslaugų kainodara yra žymiai sudėtingesnė nei gamybos produktų kainodara, nes 
paslaugos yra neapčiuopiamos, o kaštus apskaičiuoti – sudėtinga. Kaina reiškia paslaugos 
vertę , kokybę ir yra svarbi paslaugos vartotojui. 

Kainos nustatymui turi įtakos pagrindiniai vidiniai ir išoriniai veiksniai: 

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

SUPAŽINDINTI SU KAINODAROS PRINCIPAIS02
Uždavinys

VIDINIAI VEIKSNIAI

ĮMONĖS TIKSLAI

ĮMONĖS STRATEGIJA

KAŠTAI

PAKLAUSA

VISUOMENINIS 
NAUDINGUMAS

KONKURENCIJA

KAINA IŠORINIAI VEIKSNIAI

Kuo aiškiau įmonė apibrėžia savo tikslus, tuo lengviau jai nustatyti paslaugų kainą. 

Išskiriami pagrindiniai įmonės tikslai:

 � Išlikti. Svarbu, kai yra didelė konkurencija, ar dažnai kinta vartotojų poreikiai. 
Šiuo atveju įmonė nustato mažas kainas, vildamasi, kad ateityje paklausa išaugs;

 � Didinti pelną. CH. Lovelockas (1991), kalbėdamas apie į pelną orientuotus 
kainodaros tikslus, siūlo išanalizuoti atitinkamų rūšių išlaidas (sąnaudas), 
darančias įtaką paslaugų kainodarai.

Išlaidos – tai per tam tikrą laikotarpį (metus, ketvirtį, mėnesį) suvartotų išteklių pini-
ginė vertė. Jos skirstomos į:

 � Pastovias išlaidas. Jos susidaro nepriklausomai nuo to, ar paslaugos teikiamos, 
ar ne. Pvz., patalpų nuoma, draudimas, įrengimų nusidėvėjimas, tarnautojų 
darbo užmokestis ir t. t.; 
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 � Kintamas išlaidas. Jos priklauso tik nuo suteiktos paslaugos kiekio ir suteiktų 
paslaugų vertės.

Norėdami užimti lyderio pozicijas rinkoje, paslaugų teikėjai gali nustatyti mažes-
nes kainas už konkurentų. B. Vengrienės (1998) nuomone, paslaugų kainos didinimas gali 
atlikti paslaugos diferencijavimo funkciją. Padidinta kaina neretai asocijuojasi su aukštesne 
kokybe ir prestižu.

Nustatydama paslaugų kainas, įmonė taiko kainodaros strategiją. 

Dažniausios naujų paslaugų kainų strategijos:

 � „Nugriebimo“;

 � Skverbimosi;

 � Kainos ir kokybės;

 � Orientuota į konkurentus. 

„Nugriebimo strategija“ vadinama tokia strategija, kai nustatoma didelė naujos paslau-
gos kaina siekiant gauti iš to didžiausios naudos. Ši paslauga turi būti iš karto labai paklausi 
vartotojams.

„Skverbimosi strategija“ – kai, nustačius nedidelę kainą, siekiama įeiti į rinką ar 
išplėsti jos dalį. 

„Kainos ir kokybės strategija“ – reikia įvertinti paslaugos kainos ir kokybės poziciją rinkoje.  
B. Vengrienės (1998) nuomone, paslaugų kainos didinimas gali atlikti paslaugos diferen-
cijavimo funkciją. Padidinta paslaugos kaina neretai asocijuojasi su aukštesne kokybe ir 
prestižu.

„Orientuota į konkurentus strategija“ – nustačius mažesnę nei artimiausio konku-
rento paslaugos kainą, tikimasi, kad mažesnė kaina pritrauks daugiau vartotojų. Paprastai 
vartotojas tokių paslaugų nevertina. Tai – abejotinos sėkmės strategija.

Pagrindiniai kainodaros metodai:

 � Kaštų (gamintojo kaina);

 � Sąryšio (konkurentų kaina);

 � Pasiūlos ir paklausos (vartotojo vertinimas).

Kainos nustatymas kaštų metodu
Nė vienas paslaugų teikėjas negali teikti paslaugų žemesne kaina nei joms teikti suei-

kvojama kaštų, ir aukštesne nei gali mokėti vartotojas. Siūlant paslaugą, svarbu teisingai 
apskaičiuoti paslaugos savikainą. Nustatant kainą kaštų metodu, įvertinamos pastovios ir 
kintamos sąnaudos.
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Pastovios sąnaudos – tai tokios sąnaudos, kurių dydis praktiškai nepriklauso nuo 
suteiktų paslaugų vertės. Pastovias sąnaudas sudaro patalpų nuoma, draudimas, tarnautojų 
atlyginimas, socialinis draudimas, įrengimų nusidėvėjimas ir pan.

Kintamos sąnaudos priklauso nuo suteiktų paslaugų vertės. Kuo daugiau yra suteikta 
paslaugų, tuo didesnės kintamos sąnaudos. Jas sudaro žaliava, gamybinė elektra, darbi-
ninkų darbo užmokestis, socialinis draudimas.

Sunkiausia apskaičiuoti darbo sąnaudas. Didžiausia problema, kurioms sąnau-
doms – kintamoms ar pastovioms – priskirti darbo apmokėjimą. Paklausa daro įtaką darbo 
sąnaudoms. 

Nustatant paslaugų kainą remiantis sąnaudomis, įmonė pirmiausia apskaičiuoja 
sąnaudas ir prideda pelno normą. 

KAINA = KINTAMOS SĄNAUDOS + PASTOVIOS SĄNAUDOS + PELNO NORMA

Įvertinus pridėtinės vertės mokestį, galima nustatyti pardavimo kainą.
Paslaugų kainodara turi įvertinti vartotojo jautrumą kainai. To neįvertinus, paprastai 

sumažinamas vartotojo pasitenkinimas paslaugomis, pardavimai ir pelno apimtis. Į varto-
tojus orientuota kainodara turi įvertinti šiuos kainai įtaką darančius veiksnius:

 � Vertės suvokimas;

 � Pirkimo rizika;

 � Vartotojo indėlis teikiant paslaugas. 

Labiausia vartotojai vertina kainos, paslaugos kokybės ir įmonės įvaizdžio kombinaciją.
Vertės suvokimas – labai subjektyvus dalykas. Įmonės, kuri kainodarą orientuoja į 

vartotojo suvokiamą vertę, turi išsiaiškinti:

 � Ką vartotojai laiko verte;

 � Kokia yra kiekybinė vertės išraiška, kad ją būtų galima panaudoti nustatant 
kainą;

 � Ar vartotojų ir teikėjų vertės suvokimas yra panašus;

 � Kaip galima daryti įtaką vertės suvokimui.

Kai kurių paslaugų vertė vartotojams prilygsta mažai kainai. Vartotojai nelinkę mokėti 
brangiai, todėl kuo pigesnė paslauga, tuo ji brangesnė. Pavyzdžiui, sausas drabužių valymas, 
skalbimas. 
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3 pav. Vartotojų vertės suvokimas

Kitiems vartotojams vertė reiškia kainos ir paslaugos kokybės pusiausvyrą. Tokie var-
totojai pasiryžę mokėti brangiau, jei gerėja paslaugos kokybė.

Dar viena kategorija vartotojų vertę supranta kaip savo indėlio (laiko, pinigų) ir gautos 
naudos santykį. Paslauga vertinga, jei vartotojas mano, kad mainai lygiaverčiai, ar nauda 
yra didesnė už indėlį.

Siekdamos daugkartinio paslaugų pirkimo, daugelis įmonių pastoviems vartotojams 
taiko kainų nuolaidas. Kainų nuolaidos – tai kainos sumažinimas tiems vartotojams, kurie 
pakartotinai naudojasi paslauga. Nuolaida gali būti taikoma per apibrėžtą laikotarpį arba 
nuolaidų taikymo laikotarpis nėra numatomas. Lentelėje pateikiami daugkartinio paslaugų 
naudojimo kainos nuolaidos variantai. 

VERTĖ

Vertė – tai maža kaina

Vertė – tai kokybė, kurią vartotojas gauna už 
sumokėtą kainą

Vertė yra tai, ką vartotojas gauna už tai, ką 
pateikia paslaugos teikėjui

Vertė yra visa tai, ką vartotojas turi gauti iš 
tos paslaugos

KAINŲ NUOLAIDŲ TIPAI:

LAIKOTARPIS TAIKYMAS SIŪLYMO PAVYZDŽIAI

Ribotas Ribotas Lapkričio 10 d. trijų gaminių valymas – už dviejų 
kainą

Ribotas Neribotas Paskutinę balandžio savaitę smulkus gaminio taisy-
mas – nemokamai

Neribotas Ribotas Paskutinę mėnesio dieną taikoma 10 proc. nuolaida 
cheminiam valymui

Neribotas Neribotas 10 proc. nuolaida pensininkams
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3 pav. Vartotojų vertės suvokimas

Kainos nuolaidą ribotam naudojimuisi paslauga per nustatytą laikotarpį įmonė 
taiko, kai siekia paskatinti vartotojus naudotis paslaugomis paklausos nuosmukio laikotar-
piais, arba norėdama perkelti paklausą iš piko į nepiko laikotarpį.

Antro tipo kainos nuolaidos apriboja vartotojo naudojimąsi paslauga skaičių, bet jam 
leidžia pasirinkti laikotarpį. Tokios nuolaidos tikslas – paskatinti esamus vartotojus dar 
kartą pirkti. Ši nuolaida gali būti taikoma turint tikslą pritraukti naujų vartotojų. 

Trečio tipo nuolaidos taikomos neribotam naudojimosi paslauga skaičiui, tačiau 
galioja ribotą laiką.

Ketvirto tipo kainos nuolaidos taikomos atsižvelgiant į tam tikras segmento savybes, 
pvz., amžių.

Taikant nuolaidų sistemą, siekiama pritraukti naujų vartotojų, išlyginti paklausos svy-
ravimus ir skatinti pakartotinius pirkimus. Nustatydamas kainas, verslininkas paprastai 
savo siūlomas paslaugas turi lyginti su konkurentų teikiamomis panašiomis paslaugomis. 

Atsižvelgdamas į aptarnavimo sąlygas, patikimumą, patogumą ir kt., jis nustato 
didesnę ar mažesnę nei konkurentų kainą. 

1. Įvertinkite teikiamos paslaugos rinką ir konkurenciją.

2. Įvertinkite teikiamos paslaugos kintamas ir pastovias sąnaudas.

3. Apskaičiuokite palto cheminio valymo pardavimo kainą.

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

Modulio „Paslaugų teikimas ir pardavimas“ 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 paslaugas“ su profesinėmis vertybėmis, 
atlieka patirties refleksiją ir įsivertina.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮTVIRTINIMAS PER VEIKLĄ

ĮTVIRTINTI TURIMAS PROFESINES ŽINIAS 
IR GEBĖJIMUS, REALIZUOJANT KŪRYBINĮ 
INTEGRUOTĄ PROJEKTĄ „KUO GALIU BŪTI 
NAUDINGAS KITIEMS?“

03
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.
5. Atlikti ir įvertinti/įsivertinti kompetencijos įtvirtinimą. 

ĮTVIRTINIMO REZULTATAS – įtvirtintos įgytos profesinės žinios ir gebėjimai.

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. 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, demonstruojant filmuotą 
medžiagą, referatas 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 mokiniams permąstyti įvyk-
dytą projektą vertybiniu požiūriu. 
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Įtvirtinimo vertinimo kriterijai:

1. Kūrybingas žinių taikymas praktikoje. 

2. Profesinių/žmogiškųjų vertybių perteikimas.

3. Darbo interviu principų pritaikymas.

4. Gebėjimas savarankiškai planuoti, rengti ir įgyvendinti projektą.

5. Pristatymo aprašo išsamumas.
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APSKAITOS DOKUMENTAVIMAS TEKSTILĖS GAMINIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 
ĮMONĖJE

Kiekviena ūkinė operacija turi būti įforminta dokumente. Ūkinių operacijų įformini-
mas dokumentais vadinamas dokumentavimu.

Dokumente esantys rodikliai vadinami rekvizitais.
Privalomieji rekvizitai skiriami visiems apskaitos dokumentams, papildomi tik speci-

aliesiems apskaitos dokumentams. 
Jei dokumente nėra privalomųjų rekvizitų, jie neturi juridinės galios ir negali būti nau-

dojami kaip pagrindas įrašams apskaitos registre. 
Dokumentai grupuojami pagal tam tikrus požymius: paskirtį, turinio apimtį, suda-

rymo būdą, sudarymo vietą.
Dokumentų valdymas yra svarbus elementas, sudėtinė įstaigos valdymo dalis. Ši 

sąvoka teisiškai apibrėžia Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 2 straips-
nyje, kaip valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės, valstybės įgalioto 
asmens, nevalstybinės organizacijos, privataus juridinio asmens vidaus administravimo 
sritis, apimanti dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą.

Įstaigos dokumentų valdymo tikslai yra šie:

1. Laiku ir kokybiškai parengti dokumentus;

2. Tvarkyti ir valdyti dokumentus taip, kad būtų užtikrintas greitas priėjimas prie 
visų turimų dokumentų;

3. Užtikrinti skaidrią, efektyvią veiklą, administravimo ir atsiskaitymo gebėjimus;

4. Dokumentus išsaugoti reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti įstaigos veiklos įrody-
mai ir su įstaigos veikla susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

SUPAŽINDINTI SU RAŠTVEDYBOS REIKALAVIMAIS04
Uždavinys

4 pav. Dokumentai
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Mokslininkai nėra nustatę tikslios dokumentų valdymo atsiradimo datos. Tačiau 
galvojama, kad tai atsirado suirus pirmykštei bendruomenei. Rašto atsiradimą tyrinėjan-
tys mokslininkai pradeda nuo šumerų raštų ant molinių lentelių, kuriose buvo parašyta 
Šumero miesto įstatymai, komerciniai sandėriai. Tai rodo, kad jau senovėje egzistavo doku-
mentų rengimo ir valdymo praktika.

Na, o lietuviai senovėje apsieidavo be rašto. Istorikai teigia, kad Lietuvos valstybės kan-
celiarija atsirado kartu su valstybe – XIII a. pirmojoje pusėje. Tai buvo tik kanceliarijos užuo-
mazgos, kurias matome atsitiktinai iš išlikusių lietuvių korespondencijos pavyzdžių. Tai yra 
vienas Mindaugo ir šeši Gedimino laiškų nuorašai.

Dokumentų unifikavimas (lot. unifico – vienodinu) – tai jų vienodinimas pagal infor-
macijos sudėtį ir dokumentų formą.

Unifikavimo tikslai:

1. Nustatyti dokumentus, reikalingus konkrečiai valdymo funkcijai;

2. Suvienodinti dokumentų formą;

3. Unifikuoti dokumentų tekstą.

Unifikuojant dokumentus, parengiama optimali, kuo trumpesnė ir patogesnė suvie-
nodinta informacijos pateikimo forma konkrečiam valdymo uždaviniui spręsti. Įforminant 
dokumentus pagal Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, vienodinama jų forma, 
blankai, nustatomos vienodos paraštės ir kiekvienos dokumento sudedamosios dalies nuo-
latinė vieta bei įforminimo būdas.

Norminis dokumentas – išleistas įgaliotosios institucijos dokumentas, kuriame sura-
šytos juridinės normos, t. y. nurodymai laikino ar nuolatinio veikimo, numatyto konkrečiai 
veiklai. 

Teisės aktai – kolegialios institucijos ar teisės aktų nustatytus įgaliojimus turinčio 
asmens leidžiami nutarimai, sprendimai, įsakymai, potvarkiai ir jais tvirtinami nuostatai, 
taisyklės, programos ir kiti dokumentai. 

Dokumentų rengimo taisyklės nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, 
įmonių, valstybės įgaliotų asmenų oficialių dokumentų įforminimo ir rengimo bendruo-
sius reikalavimus. Taisyklės patvirtintos Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-58 
(Valstybės žinios, 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169).

4 pav. Dokumentai
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Visi dokumentai atlieka tam tikras funkcijas. Pagrindinės iš jų:

 � Informacinė funkcija. Ji būdinga visiems be išimties dokumentams, nes 
informacijos fiksavimo būtinybė ir yra ta priežastis, dėl kurios ir atsiranda 
dokumentai;

 � Socialinė funkcija. Ją atlieka tik tie dokumentai, kurie atspindi konkretaus 
žmogaus veiklą, vaidmenį ir vietą visuomenėje. Socialiai yra svarbus kiekvienas 
dokumentas, nes jis atsiranda dėl vienokių ar kitokių visuomeninių poreikių. 
Dokumentai yra tam tikrų socialinių santykių atspindys, bet dokumentai gali 
veikti ir socialinius santykius.

Dokumentus galima grupuoti pagal įvairius požymius. Dokumentų klasifikavimas – 
jų skirstymas į grupes pagal bendrus požymius:

1. Dokumentų turinį (informacijos pobūdį);

2. Dokumentų formą (informacijos fiksavimo būdą).

5 pav. Dokumentų segtuvai

Atsižvelgiant į įstaigos struktūrą ir dokumentų apyvartos apimtį, dokumentų val-
dymo organizavimo forma gali būti:

1. Centralizuota;

2. Mišri;

3. Decentralizuota.

 Kai dokumentų valdymo organizavimo forma yra centralizuota, visą darbą su doku-
mentais atlieka vienas struktūrinis padalinys – kanceliarija (raštinė). Šią formą savo darbe 
taiko mažos įstaigos, kurių dokumentų apyvarta nėra didelė.

 Esant mišriai dokumentų valdymo organizavimo formai, gautą korespondenciją 
priima, registruoja, įteikia vykdytojams ir išsiunčia kanceliarija centralizuotai, o kitas 
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operacijas (registravimą, dokumentų spausdinimą, įforminimą, bylų formavimą ir saugo-
jimą) atlieka tiek kanceliarija, tiek kiti struktūriniai padaliniai.

Decentralizuota forma taikoma rečiau, jai esant visi darbai su dokumentais vykdomi 
skirtinguose struktūriniuose padaliniuose. Šiuo atveju kiekvienas struktūrinis vienetas savo 
dokumentus tvarko savarankiškai.

Bylų nomenklatūra. Dokumentų saugojimo archyvuose parengimas

Dokumentacijos planas – kalendoriniais metais įstaigoje numatomų sudaryti bylų 
planas.

Tipinis dokumentacijos planas skirtas vienodos veiklos bei struktūros įmonėms ir 
nustato bylų sąrašą, jų saugojimo terminus, vienodą bylų indeksavimo sistemą. Tipinis 
dokumentacijos planas yra privalomas normatyvinis dokumentas visoms tos ar kitos rūšies 
ar šakos dokumentams. 

Pavyzdinis dokumentacijos planas nustato bylų sąrašą vienarūšės veiklos įmonėms 
ar skirtingų struktūrų įmonėms. Įmonės dokumentacijos plane turi būti visi įmonės doku-
mentai. Įmonės individualus planas – kuomet įmonė pati sudaro dokumentacijos planą.

Bylos antraštė – svarbi dokumentacijos plano dalis. Ji turi būti aiški, suprantama, 
atspindinti būsimų bylos dokumentų turinį. 

Bylų antraštės formuluojamos pagal šiuos požymius:

 � Nominalinį (rekomenduojama bylas formuoti iš vienos rūšies dokumentų: 
protokolų, aktų, sutarčių, sprendimų, potvarkių);

 � Autorinį (bylos formuojamos iš vieno autoriaus dokumentų, pavyzdžiui, 
bendrovės direktorių valdybos posėdžių protokolai, institucijos įsakymai veiklos 
klausimais);

 � Dalykinį (į bylą galima įtraukti įvairaus turinio dokumentus, susidariusius 
sprendžiant vieną klausimą, pavyzdžiui, asmens bylos, teismo bylos);

 � Korespondencinį (kai kiekvienam korespondentui – institucijai ar asmeniui – 
numatoma atskira byla);

 � Geografinį (segami tam tikro geografinio vieneto ar įvairių institucijų 
dokumentai);

 � Chronologinį (kai į vieną bylą segami tam tikro laikotarpio dokumentai). 
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1. Kas yra apskaitos dokumentas?

2. Kas įmonėse formuoja bylas?

3. Kaip segami dokumentai į bylas?

4. Ką galima segti į bylas, o ko ne?

5. Kiek lapų turi sudaryti bylą?

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS
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PASLAUGOS PRISTATYMAS KLIENTUI: KAIP SUMANIAI TEIKTI IR PARDUOTI PASLAUGĄ

Tiesioginiai kontaktai yra labai svarbu, nes žmonių bendravimas ir bendradarbiavi-
mas turi ypač didelę reikšmę teikiamos ir gautos paslaugos pasitenkinimui. 

Bendraudamas paslaugų teikėjas negali nepaisyti kitų žmonių interesų ir požiūrių, 
todėl turi pasirinkti tinkamą elgesio modelį ir laikytis bendravimo etiketo.

Yra rekomenduojami keturi svarbiausi profesionalaus aptarnavimo principai:

 � Dėmesys klientui;

 � Paslaugumas;

 � Tikslumas ir aiškumas;

 � Punktualumas.

Su klientu bendraudamas teikėjas turi gebėti mandagiai sutikti klientą, stengtis įdė-
miai išklausyti pašnekovą. Pokalbio sėkmę lemia gebėjimas sklandžiai kalbėti, profesiona-
liai paaiškinti paslaugos teikimo esmę. Reikia stengtis, kad pokalbio metu nebūtų jaučiama 
įtampa. Draugiškumas, nuoširdumas, šypsena, malonus balso tembras, tinkama apranga 
– tai dar keli patarimai sėkmingam paslaugos užsakymo gavimui. 

Norint sudominti klientus savo teikiamomis paslaugomis, labai svarbu žinoti, kaip 
vaizdžiai ir įtikinamai pristatyti paslaugas. Tinkamai sukurtas paslaugos įvaizdis palen-
gvina paslaugos klientų pozityvų mąstymą apie teikiamas paslaugas ir teikėjo ar įmonės 
veiklą. 

Paslaugos įvaizdžio formavimui turi įtakos paslaugos teikėjo kultūra, informacijos 
apie teikiamas paslaugas pateikimas, pačių paslaugų profesionalus teikimas (šią informa-
cija dažniausia perteikia tie, kurie jau paslaugomis naudojosi).

Tekstilės gaminių priežiūros paslaugas turi teikti tik reikiamą išsilavinimą, profesinę 
patirtį bei atitinkamą kvalifikaciją turintys darbuotojai. Teikiant tekstilės gaminių priežiū-
ros paslaugas, labai svarbus ir pats darbo organizavimo procesas. Paprastai naudojamas 
toks tekstilės gaminių priežiūros paslaugų teikimo technologinis eiliškumas:

1. Užsakymo priėmimas:

 � Pasisveikinimas;

 � Informacijos surinkimas iš kliento apie: dėmių kilmę, esančius defektus 
gaminyje;

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

TEIKIANT IR PARDUODANT PASLAUGAS, GILINTI 
TURIMAS PROFESINES ŽINIAS IR GEBĖJIMUS

05
Uždavinys
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 � Paslaugos atlikimo terminų nustatymas;

 � Kliento informavimas apie paslaugos kainas;

 � Užsakymo priėmimo apiforminimas, susitarimas dėl apmokėjimo.

2. Darbo vietos pasiruošimas:

 � įrankių ir įrangos paruošimas darbui;

 � pagalbinių darbo priemonių parinkimas.

3. Tekstilės gaminių priežiūros darbų atlikimas;

4. Darbo vietos sutvarkymas po paslaugos teikimo;

5. Atlikto paslaugos užsakymo atidavimas 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 išsiaiškinti 
ne tik tai, kokios paslaugos kokybės tikisi klientas, bet ir kokia to svarba. Nuo to priklauso, ar 
kliento laukiama paslaugos atlikimo kokybė atitiks konkrečiai jau atliktą paslaugą. Paslaugos 
atlikimo kokybe klientas gali būti nepatenkintas, jei nebus tinkamai išsiaiškinta užsakymo 
metu, kokią laukiamą paslaugos atlikimo kokybę įsivaizduoja klientas, o kokią – vykdytojas. 
Taip gali atsirasti neatitikimas 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. Kiekviena tekstilės 
priežiūros paslaugas atliekanti įmonė turi savo individualų užsakymo lapą, atitinkantį tos 
įmonės teikiamas paslaugas. Užsakymo metu reikia išsiaiškinti, ar klientas neturi kokių 
specifinių paslaugos atlikimo pageidavimų. Pavyzdžiui, jeigu klientas yra alergiškas, galbūt 
reikės parinkti alergijos nesukeliančius valiklius, kurie būtų bekvapiai, ekologiški ir t. t. 

Tekstilės gaminių 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 tekstilės gaminių priežiūros paslaugą, patikrinama darbo kokybė. Tačiau 
net ir labai patenkintas savo atlikta paslauga darbuotojas negali būti tikras, kad paslau-
gos užsakovas taip pat bus patenkintas. Paslaugos kokybė vertinama pagal tai, ar paslaugą 
teikiantys darbuotojai laikosi paslaugą sudarančių nustatytų standartinių technologijų ar 
procedūrų. Be to, klientas dar vertina ir paslaugos teikimo proceso eigą. Paslaugos teikimo 
procesą sudarantys veiksmai turi būti atliekami tinkamai, nuosekliai, neviršijant nustaty-
tos laiko normos. 

Siekiant teikti kokybiškas tekstilės gaminių priežiūros paslaugas, yra svarbu, kad būtų 
naudojamos kokybiškos, ekologiškos darbo priemonės, patikima, nesugedusi įranga. Darbo 
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metu paslaugas teikiantys darbuotojai turi mokėti mandagiai bendrauti ne tik su klientais, 
bet ir tarpusavyje. Paslaugos teikėjas turi laikytis konfidencialumo.

1. Kokie yra profesionalaus aptarnavimo principai?

2. Kokie yra pokalbio sėkmę lemiantys veiksniai?

3. Išvardykite paslaugos teikimo technologinį eiliškumą.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS
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KŪRYBINIS INTEGRUOTAS PROJEKTAS „DOVANODAMI TURTĖJAME“

Modulio „Paslaugų teikimas ir pardavimas“ 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 ir parduoti paslaugas“ su profesinėmis vertybėmis, atlieka 
patirties refleksiją ir įsivertina.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮTVIRTINIMAS PER VEIKLĄ

ĮTVIRTINTI TURIMAS PROFESINES ŽINIAS 
IR GEBĖJIMUS, REALIZUOJANT KŪRYBINĮ 
INTEGRUOTĄ PROJEKTĄ „DOVANODAMI 
TURTĖJAME“

06
Uždavinys

ĮTVIRTINIMO TIKSLAS – įtvirtinti įgytas profesines žinias ir gebėjimus, realizuojant per 
savanorystę kūrybinį projektą „Dovanodami turtėjame“.

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.

Įtvirtinimo praktinė užduotis: Mokiniai gauna užduotį suorganizuoti gerumo akciją 
pasirinktuose Vaikų globos namuose, Senelių namuose, Vaikų darželyje ar kitoje įstaigoje. 
Gerumo akcijos tikslas – suteikti tekstilės gaminių priežiūros paslaugas 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. 
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Įtvirtinimo vertinimo kriterijai:

1. Kūrybingas žinių taikymas praktikoje.

2. Įsijungimas į socialinę savanorišką veiklą. 

3. Profesinių/žmogiškųjų vertybių perteikimas.

4. Bendradarbiavimas su kolegomis.

5. Praktinės užduoties pristatymo išsamumas.
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ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGYVENDINIMAS

ĮGYVENDINTI BENDRUOMENINĮ PROJEKTĄ 
„MYLĖKIME MOKYTOJĄ“, PAGRINDŽIANT 
MEILĖS IR ATSAKOMYBĖS VERTYBIŲ SVARBĄ 
KOKYBIŠKOS PASLAUGOS ATLIKIMUI

07
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).

Plačiau CD. Priedas Nr. 8, modulis „Paslaugų teikimas ir pardavimas“. 

BENDRUOMENINIS PROJEKTAS „MYLĖKIME MOK YTOJĄ“
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BENDRIEJI ŽIRGININKYSTĖS VERSLO IR GYVŪNŲ  
PRIŽIŪRĖTOJŲ PROFESIJOS MODULIAI

I MODULIS. ĮVADAS Į PROFESIJĄ

IX MODULIS. 
ĮSIDARBINIMO PROJEKTAVIMAS

TIKSLAS – realioje darbo aplinkoje pasitikrinti ir įtvirtinti įgytas tekstilės gaminių 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 – pasitikrintos ir įtvirtintos įgytos tekstilės gaminių priežiūros profesinės ir 
bendrosios kompetencijos realioje darbo aplinkoje.

SMULKIOJO VERSLO ORGANIZAVIMO 
SKYRIUS

IX 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 sukurti;

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 PRAKTIKOS UŽDUOTYS IR JŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

GAMYBINĖS 
PRAKTIKOS 

METU 
TOBULINAMOS 

KOMPETENCIJOS 

GAMYBINĖS 
PRAKTIKOS 
UŽDUOTYS

UŽDUOTIES 
APRAŠYMAS

UŽDUOTIES ATLIKIMO 
KRITERIJAI

1.1. Nustatyti tekstilės 
gaminių sandarą, 
savybes ir defektus;

1.2. Vertinti paslaugos 
teikimo rūšį;

1.3. Priimti ir 
registruoti paslaugos 
užsakymą;

1.4. Bendrauti su 
klientais.

1. Priimti 
tekstilės 
gaminio 
priežiūros 
paslaugos 
užsakymą.

Nustatyti tekstilės 
gaminio pluoštinę 
sandarą, savybes, 
defektų rūšį. Parinkti 
paslaugos teikimo 
rūšį, pažymėti dėmes 
ir defektus. Išrūšiuoti 
gaminius. Derinant 
su klientu, priimti 
paslaugos užsakymą, 
užpildyti dokumentus. 
Kultūringai bendrauti 
su klientu.

Organoleptiniu būdu tei-
singai nustatyta tekstilės 
gaminių pluoštinė sandara. 
Tinkamai įvertinos tekstilės 
gaminių savybės (naudo-
jimo savybės, medžiagų 
savybės ir kt.);

Teisingai atpažinti, pažy-
mėti defektai (įplyšimai, 
sugedusi furnitūra, dėmės 
ir kt.) ir parinkti racio-
naliausi taisymo būdai. 
Tiksliai atliktas tekstilės 
gaminių rūšiavimas (pagal 
dėmių rūšių kilmę, tirpumą 
ir kt.); 

Atsižvelgus į tekstilės gami-
nio defekto rūšį, parinktos 
paslaugos;

Argumentuotai išaiškintos 
klientui parinktų paslaugų 
teikimo rūšys (skubus, 
terminuotas, nuolatinis, su 
garantija ar be jos ir kt.) ir 
atliktas paslaugos užsa-
kymo priėmimas (paslau-
gos suderinimas su klientu, 
dokumentų užpildymas: 
sutarties su garantija ar be 
jos pasirašymas);

Užsakymo priėmimas 
vykdytas valstybine kalba, 
laikantis profesinės etikos 
ir kalbos kultūros reikala-
vimų, vartojant dalykinę 
terminologiją.

IX MODULIS. 
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GAMYBINĖS 
PRAKTIKOS 

METU 
TOBULINAMOS 

KOMPETENCIJOS 

GAMYBINĖS 
PRAKTIKOS 
UŽDUOTYS

UŽDUOTIES 
APRAŠYMAS

UŽDUOTIES ATLIKIMO 
KRITERIJAI

2.1. Parinkti 
tinkamus tekstilės 
gaminių priežiūros 
būdus;

2.2. Parinkti 
tinkamas tekstilės 
gaminių priežiūros 
priemones;

2.3. Parinkti ir 
naudoti tinkamus 
tekstilės gaminių 
priežiūros įrankius ir 
įrangą;

2.4. Paruošti įrankius, 
įrangą ir priemones 
darbui.

2. Parinkti 
tekstilės 
gaminių 
priežiūros 
technologiją.

Parinkti konkretaus 
tekstilės gaminio prie-
žiūros būdą: taisymą, 
valymą, skalbimą, 
lyginimą. Numatyti 
konkrečiam tekstilės 
gaminiui priežiūros 
būdo technologinę eigą. 
Įvertinus priežiūros 
simbolius, parinkti 
reikalingas priemones 
(pagal paskirtį, che-
minę sudėtį ir veikimą, 
kt. ir medžiagos rūšį). 
Parinkti ir paruošti 
darbui gaminių priežiū-
ros įrankius (siuvimo, 
taisymo), įrenginius 
(valymo, skalbimo, lygi-
nimo), įrangą (rankinę, 
mechaninę, elektrinę, 
buitinę, pramoninę). 

Atsižvelgiant į priežiūros 
simbolius, teisingai parink-
tas konkrečiam tekstilės 
gaminiui priežiūros būdas. 
Pagal medžiagos rūšį, tin-
kamai parinktos tekstilės 
gaminių priežiūros priemo-
nės. Pagal parinktą priežiū-
ros būdą, tinkamai parinkti 
ir paruošti darbui gaminių 
priežiūros įrankiai, įrengi-
niai, įranga. Atlikta darbo 
įrankių, įrenginių ir įrangos 
ir darbo priemonių prie-
žiūra (kasdienė ir profilak-
tinė ir kt.).

Įvertintos pavojingos įrengi-
nių ir įrangos darbo vietos. 

3.1. Atnaujinti ir 
taisyti tekstilės 
gaminius.

3. Atlikti 
tekstilės 
gaminio 
atnaujinimą ar 
taisymą.

Laikantis darbo saugos 
reikalavimų, parinkti 
defektų taisymo būdą ir 
atlikti atnaujinimo ar 
taisymo darbus: susiūti, 
pakeisti smulkias 
detales, aplikuoti, 
siuvinėti, įsiūti, 
lopyti, adyti, klijuoti, 
parinkti ir prisiūti 
naują furnitūrą ir kt. ). 
Sutvarkyti darbo vietą.

Laikantis darbo ir priešgais-
rinės saugos, elektrosaugos 
ir aplinkosaugos reikala-
vimų, tinkamai parinktas 
tekstilės gaminio taisymo 
būdas ir kokybiškai atlik-
tas gaminio atnaujinimas 
ir taisymas (susiuvimas, 
smulkių detalių pakeiti-
mas, aplikavimas, siuvinė-
jimas, įsiuvimas, lopymas, 
adymas, klijavimas, naujos 
furnitūros parinkimas 
ir prisiuvimas ir kt.). 
Sutvarkyta darbo vieta.

3.2. Valyti tekstilės 
gaminius.

4. Išvalyti 
tekstilės 
gaminį.

Parinkti tekstilės 
gaminio valymo rūšį, 
būdą, programas. 
Saugiai naudojant 
įrankius, įrangą ir 
priemones, išvalyti 
gaminį. Sutvarkyti 
darbo vietą.

Laikantis technologinio 
proceso, tinkamai parink-
tas valymo būdas (sausas, 
šlapias), programos, para-
metrai (temperatūra, laikas 
ir kt.), kokybiškai išvalytas 
gaminys. Užduotis atlikta 
laikantis darbo saugos rei-
kalavimų. Sutvarkyta darbo 
vieta.

IX MODULIS. 
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GAMYBINĖS 
PRAKTIKOS 

METU 
TOBULINAMOS 

KOMPETENCIJOS 

GAMYBINĖS 
PRAKTIKOS 
UŽDUOTYS

UŽDUOTIES 
APRAŠYMAS

UŽDUOTIES ATLIKIMO 
KRITERIJAI

3.3. Skalbti tekstilės 
gaminius.

5. Išskalbti 
tekstilės 
gaminį.

Parinkti reikalingus 
tekstilės gaminių 
skalbimo režimus 
ir atlikti skalbimo 
technologines 
operacijas. Parinkti 
skalbinių apdailos 
būdus ir atlikti jų 
apdailą. Sutvarkyti 
darbo vietą.

Užduotį atlikti 
laikantis darbo saugos 
reikalavimų.

Laikantis technologinio 
proceso reikalavimų, koky-
biškai išskalbtas gaminys. 
Tinkamai parinkti skal-
bimo režimai (švelnus, su 
virinimu, be virinimo, su 
balinimu ir kt.). Tinkamai 
parinkta ir atlikta apdaila 
(minkštinimas, standini-
mas, antistatinis poveikis 
ir kt.). Užduotis atlikta 
laikantis darbo saugos rei-
kalavimų. Sutvarkyta darbo 
vieta.

3.4. Lyginti tekstilės 
gaminius;

3.5. Pakuoti tekstilės 
gaminius.

6. Išlyginti 
ir supakuoti 
tekstilės 
gaminį.

Priklausomai nuo 
konkretaus tekstilės 
gaminio specifiškumo, 
išlyginti, išgarinti, 
atkurti gaminio pradinę 
išvaizdą ir paruošti jį 
išduoti. Sutvarkyti darbo 
vietą.

Užduotį atlikti 
laikantis darbo saugos 
reikalavimų.

Laikantis technologinio 
režimo (temperatūra, laikas 
ir kt.), kokybiškai išlygintas 
gaminys. Atsižvelgiant į jų 
specifiškumą, kokybiškai 
sulankstyti ir supakuoti 
gaminiai. Gaminys paruoš-
tas išduoti.

Užduotis atlikta laikantis 
darbo saugos reikalavimų. 
Sutvarkyta darbo vieta.

* Bendravimo ir 
bendradarbiavimo 
gebėjimų 
tobulinimas įstaigoje 
ar organizacijoje. 
Duomenų analizės 
gebėjimai.

7. Parengti 
gamybinės 
praktikos 
darbo vietos 
aprašą.

Pagal pateiktą formą 
išsiaiškinti ir aprašyti 
gamybinės praktikos 
darbo vietos specifiką.

Pasirengti atlikti 
modulio ,,Įvadas į darbo 
rinką“ užduotis.

Tinkamai, kruopščiai ir 
laiku parengtas gamybi-
nės 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. 9, modulis „Įsidarbinimo projektavimas“. 

IX MODULIS. 
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BENDRIEJI ŽIRGININKYSTĖS VERSLO IR GYVŪNŲ  
PRIŽIŪRĖTOJŲ PROFESIJOS MODULIAI

I MODULIS. ĮVADAS Į PROFESIJĄ

X 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

X MODULIS 
BAIGIAMASIS MODULIS

SKIRTA VALANDŲ: 108

MOKYMO(SI) TURINYS:

 � Esminės profesijos žinios ir įgūdžiai; 

 � Vertybės, kurios reikalingos 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;

 � Tekstilės gaminių priežiūros mokymo 
programa.

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

 � Refleksijos klausimai; 

 � Bendruomeninio projekto pristatymas.
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KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS

 „BAIGIAMOJO MODULIO“ BAIGIAMOJI UŽDUOTIS

„MOKIAUSI TAM, KAD...“ PROJEKTAS

 ATLIKIMO IR PRISTATYMO REIKALAVIMAI IR REKOMENDACIJOS

Kaunas

„BAIGIAMOJO MODULIO“ BAIGIAMOJI UŽDUOTIS 
PROJEKTAS „MOKIAUSI TAM, KAD...“

I. Baigiamoji užduotis:

1. Projektuojama su studijuojama specialybe susijusi paslauga 

2. Teikiamos paslaugos tikslingumas (kokia paslaugos paskirtis?)

3. Teikiamos paslaugos nauda (paslauga turi atspindėti verslumą, darnų vystymąsi, 
paklausą, inovatoriškumą)

4. Paslaugos teikimui naudojamų išteklių/ medžiagų ypatumai (kriterijai išteklių/ 
medžiagų pasirinkimui)

5. Paslaugos techniniai ypatumai

6. Paslaugos teikimo sąlygos (kokie reikalavimai paslaugos teikimui: žmogaus ir darbo 
saugai)

7. Profesiniai įgūdžiai, įgyti per dvejus mokymosi metus

8. Svarbios vertybės, siekiant kokybiškai teikti paslaugas

X BAIGIAMASIS MODULIS
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PROJEKTUOJAMOS PASLAUGOS TEIKIMO IR PARDAVIMO BAIGIAMOSIOS UŽDUOTIES  
DARBO PRISTATYMAS IR REKOMENDACIJOS PATEIKČIŲ RENGIMUI 

II. Baigiamojo darbo pristatymas: 

1. Užduoties pristatymas trunka iki 10 min. 

2. Mokinio atliktos baigiamosios modulio užduoties pristatymo struktūra: 

2.1.  Projektuojamas paslaugos tema; 

2.2.  Paslaugos techninė užduotis; 

2.3.  Paslaugos teikimo techninė eiga: 

2.3.1. Projektavimas; 

2.3.2. Informacija; 

2.3.3. Medžiagos; 

2.3.4. Technologiniai procesai ir jų rezultatai; 

2.4.  Išvados. 

3. Atlikta baigiamoji modulio užduotis pristatoma žodžiu komentuojant pateiktą 
vaizdinę medžiagą (pranešimas naudojant informacines technologijas, interneto 
svetainė, plakatas, stendinis pranešimas, filmukas, lankstinukas, straipsnis sien-
laikraštyje ir pan.). 

4. Vertinimo komisijos nariai užduoda klausimus. 

III. Reikalavimai teksto pateikimui:

Titulinis. Naudoti pateiktą Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras titulinio 
puslapio šabloną.

Turinys. Projekto aprašui turi būti parengtas turinys (po tituliniu puslapiu), nurodant 
jame potemes ir puslapių numerius.

Tekstas. Laikytis standartinio teksto formato: Times New Roma, 12 pt (šrifto dydis), 
tarpai tarp eilučių - 1,5. Paryškintos potemių antraštės.

Apimtis. Rašto darbo apimtis (neskaičiuojant titulinio puslapio ir turinio) 3-5 psl.
Literatūros sąrašas. Naudota literatūra turi būti pateikta projektinio darbo paskuti-

niame puslapyje.

IV. Reikalavimai pristatymo rengimui: 

Tekstas. Kuo mažiau informacijos, tuo greičiau ji suvokiama. Skaidrėje - ne daugiau 4 
teksto eilučių ir 4 žodžių eilutėje (taisyklė „4 x 4″). 

X BAIGIAMASIS MODULIS
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Antraštės. Skaidrių antraštės turi būti trumpos ir aiškios. 
Šriftas. Rekomenduojama vartoti tik visuotinai taikomus šriftus, kurie turi tiesų sim-

bolių profilį (šriftų be užkartų grupė: Arial arba Sans Serif). Vienoje skaidrėje geriausia var-
toti ne daugiau kaip du skirtingus šriftus. Reikia nepamiršti, kad galima taikyti to paties 
šrifto įvairius dydžius, jo stilių – kursyvą, pusjuodį. Paprastam tekstui naudoti 20-24 pt šrifto 
dydį, antraštėms – 28-32 pt dydį. Nepatariama naudoti tik DIDŽIĄSIAS raides pagrindiniame 
tekste. 

Spalvų naudojimas. Reikia atkreipti dėmesį į spalvų derinimą. Pvz., erzinantis, neaiš-
kus yra toks spalvų derinys – mėlyname fone raudonos raidės. Svarbu, kad tekstas fone išsi-
skirtų ir jį būtų lengva skaityti. Rašykite šviesomis raidėmis tamsiame fone arba tamsiomis 
raidėmis, jei fonas šviesus. 

Nenaudokite neryškių, išblukusių spalvų. Jeigu sunku parinkti spalvas, panaudokite 
vieną iš PowerPoint siūlomų šablonų. 

Iliustracijos. Reikia kiek įmanoma naudoti iliustracijas. Geriausia – viena iliustracija 
vienoje skaidrėje. Nereikia naudoti smulkių grafinių detalių, jei jos nėra būtinos. Apgalvotai 
naudotini figūrų šešėliai. Jeigu skaidrėje naudojate ir tekstą, ir iliustraciją suderinkite jas 
pagal dydį: 

Netinkamas variantas; 
Tinkamas variantas. 
Pateikties demonstravimas. Parepetuokite pateikties demonstravimą. Skaidrių kei-

timosi, elementų animacijos efektai naudotini labai atsargiai. Auditorijai reikia laiko įsi-
žiūrėti į skaidres - nekeiskite jų dažniau negu kas 20 sek. Vien nesudėtingam paveikslėliui 
suvokti reikia 7 sek.
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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. 

Akcija – bendrovės nuosavybės vienetą liudijantis dokumentas.
Aksomas – metmenų pynimo audinys, kurio paviršiuje yra trumpas ištisinis pūkas.
Alternatyvieji arba galimybės kaštai – tai nauda arba pajamos, kurias buvo galima 

gauti, panaudojus išteklius kitaip ar kitam tikslui, negu kad jie buvo panaudoti. 
Amortizacija – laipsniškas darbo priemonių vertės perkėlimas į jomis pagamintą pro-

duktą pagal jų fizinio ir moralinio susidėvėjimo lygį ir darbo priemonių atstatymas.
Angora – ilgaplaukių triušių labai švelni ir minkšta vilna.
Apskaita – tai įmonės ar kito kokio nors ekonominio objekto finansinių - ūkinių ope-

racijų registravimo, klasifikavimo ir “kaupimo“ procesas, tai skaitinių duomenų rinkimas 
ir tvarkymas.

Apskaitos dokumentas – popierinis arba elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę 
operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės ope-
racijos arba ūkinioįvykio tapatumą.

Apskaitos registras (registras) – remiantis apskaitos dokumentais parengta ūkinių 
operacijų ir ūkinių įvykių suvestinė, kurioje apibendrinti jų duomenys.

Ąselė – detalė-kilpa, skirta diržo padėčiai fiksuoti ar drabužiui apdailinti.
Atlasas – atlasinio pinimo blizgantis audinys.
Atsargos – trumpalaikis turtas (žaliavos ir komplektuojamieji gaminiai, nebaigta 

gamyba, pagaminta produkcija bei pirktos prekės, skirtos perparduoti), kurį įmonė sunau-
doja pajamoms uždirbti per vienerius metus arba per vieną įmonės veiklos ciklą.

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. 

Audinys – austinė medžiaga, iš kurios siuvami įvairūs gaminiai.
Balansas – finansinė ataskaita, kurioje parodomas visas įmonės turtas, nuosavas 

kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.
Balikliai – pagaminti vandenilio peroksido ar chloro pagrindu, padedantys išskalbti 

įvairias dėmes.
Balinimas – tekstilės gaminių apdorojimas prieš skalbimą, skalbiant ar išskalbtus 

balikliais oksidatoriais, dažniausiai chloriniais ar deguoniniais, siekiant efektyviau paša-
linti nešvarumus bei dėmes ir paryškinti baltą spalvą.

187Tekstilės gaminių priežiūra. Modulinė profesinio ugdymo programa



Batistas – plonas vidutinio tankumo drobinio pynimo medvilninis audinys.
Bazė – chemijoje tai cheminis junginys, kuris turi laisvą elektronų porą su kuria gali 

prijungti H+ dalelę (protoną). 
Buitinės chemijos priemonės – tai chemijos pramonės produktai, sudaryti iš vienos 

ar daugiau cheminių medžiagų ir įvairiais tikslais vartojami buityje.
Buklė – audinys, išaustas iš fasoninių siūlų.
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 jėga – visi sulaukę darbingo amžiaus (16 metų) užimti gyventojai ir bedarbiai.
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).
Defektas – trūkumas, yda.
Drapas – storas labai tankus velto paviršiaus vilnonis ar pusvilnonis audinys.
Drobė – bendras lininių ir puslininių drobinio pynimo audinių pavadinimas.
Dvejybinis įrašas – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo būdas, kai kie-

kvienos ūkinės operacijos arba kiekvieno ūkinio įvykio vertė įrašoma į sąskaitos (sąskaitų) 
debetą, o jai lygi suma – į kitos sąskaitos (sąskaitų) kreditą.

Džiovinimas – drėgmės šalinimas iš tekstilės gaminių po skalbimo.
Džiovyklė – tai skalbinių džiovinimo įrenginys.
Etiketė – prie gaminio tvirtinamas lapelis, kuriame įrašomas gamintojas, gaminio 

pavadinimas, sudėtis ir kt. ypatybės.
Faktūra – medžiagos paviršiaus įpatumai.
Fermentai – skalbikliuose naudojama medžiaga, skaidanti riebalus.
Flanelė – medvilninis ir vilnonis drobinio ar ruoželinio pynimo audinys, pašiauštas iš 

vienos ar abiejų pusių.
Flizelinas – neaustinė, klijuotiniu būdu pagaminta medžiaga, naudojama įdėklams, 

įpakavimui.
Fosfatai – vandenį minkštinanti medžiaga.
Furnitūra – drabužių jungiamosios arba dekoratyvinės detalės.
Gipiūras – natūralaus, cheminių siūlų arba vilnonių verpalų nėrinys su akytu iški-

liuoju raštu.
Gyvenimo aprašymas (lot. curriculum vitae – CV) – asmens profesinės veiklos patirties 

ir kvalifikacijos santrauka. Šis dokumentas dažniausiai rengiamas siekiant įsidarbinti.
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Higroskopiškumas – tekstilės medžiagų gebėjimas sugerti drėgmę iš aplinkos ir grą-
žinti ją į aplinką.

Įdėklas – įdėtinė dalis-drabužio detalė, esanti tarp viršaus ire pamušalo detalių.
Ilgalaikis turtas – turtas, kuris naudojamas įmonės ekonominei naudai gauti ilgiau 

nei per vienerius metus ir kurio įsigijimo vertė ne mažesnė už įmonės nustatytąją. 
Infliacija – piniginio vieneto perkamosios galios smukimas, pasireiškiantis ilgalaikiu 

vidutinio bendrojo kainų lygio kilimu.
Informacija – žinios apie faktus, įvykius, daiktus, procesus, idėjas, sąvokas, objektus, 

kurios kuriame nors kontekste turi kokią nors prasmę.
Institucija – kuri nors visuomenės įstaiga.
Įrankis – darbo priemonė (imama į rankas).
Įstatinis kapitalas – pasirašytų akcijų nominaliųjų verčių suma.
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.
Ištekliai – tai, kas potencialiai gali dalyvauti gėrybių kūrimo procese. Pagrindinės ište-

klių grupės: darbas, kapitalas, žemė, verslumas. 
Įtvirtis – specialiais dygsniais padarytas sutvirtinimas.
Kantas – lygintuvu daroma kelnių briauna.
Kapitalas – visa tai, kas sukurta žmonių darbo ir yra naudojama prekių ir paslaugų 

kūrimo tikslais.
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.

Kartūnas – drobinio pynimo medvilninis audinys, dažniausiai margintas.
Kašmyras – vilna, gaunama iš kašmyro ožkų plaukų.
Kaštai – tai išlaidos, reikalingas apmokėti gamybos sąnaudoms. 
Kilpinė – drabužio dalis (detalė) su kilpomis.
Klešnė – viena kelnių pusė.
Klostė – tvarkinga gaminio raukšlė.
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.
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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.

Konkurencingumas – įmonės gebėjimas konkuruojant su kitomis įmonėmis pelnin-
gai parduoti savo prekes ir paslaugas rinkoje.  

Konkurentai – tai rinkos dalyviai, potencialiems pirkėjams siūlantys tapačius arba 
panašius poreikius tenkinančias prekes. 

Konsistencija – medžiagos tirštumas, takumas.
Kostiumas – drabužių eilutė; vyrų – švarkas, kelnės, liemenė; moterų – švarkas ir sijo-

nas arba kelnės.
Krepas – krepinio pynimo audiniai.
Lyginimas – procesas, kurio atkuriama tekstilės gaminio forma ir išvaizda naudojant 

šilumą, slėgį, garus.
Lyginti – daryti drabužio paviršių lygų.
Lygintuvas – prietaisas drabužiams lyginti.
Marketingas – procesas, kurio metu įmonės ištekliai derinami su esamais arba for-

muojamais klientų ar vartotojų poreikiais taip, kad tai atitiktų visų suinteresuotų šalių 
poreikius ir lūkesčius. Marketingas kaip mokslas yra žinių ir metodų apie įmonės ar indi-
vido tikslų siekimą visuma rinkos sąlygomis.

Materialusis turtas – fizinę formą turintis turtas, kuris naudojamas prekėms gaminti, 
paslaugoms teikti, valdymo tikslams arba nuomai. 

Maža įmonė – įmonė, atitinkanti šiuos kriterijus: įmonės darbuotojų skaičius iki 49; 
metinės  pajamos neviršija 24 mln. Lt arba  įmonės turto balansinė vertė yra ne didesnė kaip 
17 mln. Lt;  įmonė yra savarankiška. 

Medvilne vadinami pluoštai, dengiantys medvilnės augalo sėklas, augančias ant vien-
mečio ar daugiamečio krūmo šiltuose kraštuose.

Metinė infliacija – vidutinio kainų lygio santykinis pokytis tarp ataskaitinio mėnesio 
ir praėjusių metų atitinkamo mėnesio 

Minimalus darbo užmokestis – žemiausias valandinis arba mėnesinis atlyginimas, 
leidžiamas valstybėje galiojančių įstatymų.

Mohera – tam tikros veislės ilgaplaukių ožkų vilna.
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 – sudėtinė mokymo modulio dalis.
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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. 

Namų ūkis – kaip ir šeimos, vartojimas ir elgesys keičiasi priklausomai nuo jos sudė-
ties. Namų ūkio narių poreikiai yra susiję. Pavyzdžiui, kompiuterio pirkimas vaikui suma-
žina galimybes įsigyti naują šaldytuvą.

Natrio sulfatas – balastinė medžiaga skalbimo milteliuose.
Neaustinė medžiaga – tekstilės medžiaga, pagaminta nenaudojant tradicinio audimo 

bei mezgimo.
Nedarbas – tai darbo jėgos, kaip gamybos veiksnio, neužimtumas.
Nematerialus turtas – identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios 

formos, kuriuo įmonė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės 
ekonominės naudos.

Nešvarumai – tai nepageidaujamos apnašos ant indų, baldų, drabužių, grindų pavir-
šių. Valymas – tai nešvarumų šalinimas nuo įvairių paviršių ir daiktų, valymas apima šla-
vimą, plovimą, šveitimą, šluostymą, poliravimą, blizginimą, dezinfekavimą, siurbimą.

Nuosavas kapitalas – ūkio subjekto turto dalis, likusi iš viso turto atėmus visus 
įsipareigojimus. 

Nuosavybė – teisė arba interesas į įmonės turtą.
Nusidėvėjimas (amortizacija) – riboto naudojimo laiko turto nudėvimosios (amor-

tizuojamosios) vertės priskyrimas sąnaudoms ir paskirstymas per planuojamą naudingo 
tarnavimo laiką, atsižvelgiant į realų to turto ekonominės vertės kitimą. 

Obligacija – vertybinis popierius, patvirtinantis bendrovės ar vyriausybės įsiskolinimo 
sumą, galiojimo terminą ir teisę į metinę palūkanų normą obligacijų turėtojams.

Oligopolija – tai rinka, kurioje vienos rūšies produktus gamina kelios (3 – 5) įmonės. 
Tokioje rinkoje kainos susiformuoja ne konkurencijos būdu, bet pagal „kainų lyderio“ nusta-
tytas kainas. 

Organiniai tirpikliai tai dietileteris, acetonas, toluenas ir kiti.
Pajamos – ekonominės naudos padidėjimas, pasireiškiantis turto vertės padidėjimu 

per ataskaitinį laikotarpį arba įsipareigojimų sumažėjimu, dėl kurių padidėja nuosavas 
kapitalas, išskyrus papildomus savininkų įnašus.

Pardavimas – procesas, kurio metu, pasitelkus prekybos personalą ir paskirstymo 
kanalų tinklą, įgyvendinami įmonės marketingo planai.

Pareigybės aprašymas – dokumentas, kuriame apibūdinamas pareigų tikslas, darbuo-
tojo pareigos ir užduotys bei jo atsakomybė ir įgaliojimai.
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Pareiginiai nuostatai – tai dokumentas, naudojamas darbdavių organizacijų, kuriame 
išdėstomos darbuotojo teisės, pareigos ir apibrėžiama jo atsakomybė.

Paslauga – tai materiali ekonominė veikla, galinti tenkinti žmonių poreikius.
Paviršinio aktyvumo medžiaga – medžiaga sukelianti putojimą, neturinti įtakos skal-

bimo kokybei.
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.

Peltakys – vienarūšių dygsnių eilė.
Perforacija – skiriamoji skylučių eilė.
Personalo atranka – procesas, kai iš kelių kandidatų išrenkamas labiausiai atitinkan-

tis reikalavimus darbuotojas.
Pinigų apskaitos dokumentas – popierinis liudijimas, kuriame nurodomos grynųjų 

pinigų mokėjimo ar jų pervedimo operacijos, kai įvykdomas vieno ūkio subjekto įsipareigo-
jimas kitam ūkio subjektui.

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.

Politinė ir teisinė aplinka – tai makroaplinkos elementas, apimantis visuomenės 
politinių struktūrų veiklą ir teisės aktus, veikiančius įmonės sprendimus ir veiklą. 

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. 

Prekė – tai apčiuopiami, matomi, vertę turintys dalykai, galintys patenkinti vartotojų 
poreikius ir skirti mainams.

Presas – slėgimo mechanizmas, drabužio lyginimo slegiant įrenginys.
Presavimas – procesas, kurio atkuriama tekstilės gaminio forma ir išvaizda naudojant 

šilumą, slėgį, garus.
Produkcija – bendras produktų kiekis, pagamintas per tam tikrą laiką.
Produkto pakaitalai – tai pirmiausia nauji produktai ir paslaugos, galintys patenkinti 

tokius pat ar panašius vartotojų poreikius. 
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.
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Rankogalis – prie rankovės galo prisiuvama detalė arba atlenktas rankovės galas.
Rekomendacija – dokumentas, kuriame aptariama ir palankiai įvertinama asmens 

veikla, pabrėžiant šios veiklos rezultatus ir jų svarbą. 
Rezervas – laikinasis (tikslinis) pelno panaudojimo apribojimas, skirtas savininkų 

numatytieims tikslams.
Rinka – tai ekonominis mainų mechanizmas, skatinantis ir koordinuojantis atskirų 

rinkos dalyvių veiklą bei jų interesus. 
Rinkodara – pirkimų ir pardavimų santykiais grindžiamos ūkio sistemos kūrimo pro-

cesas, kurio metu formuojama rinka bei verslo įmonės ar individo tikslų siekimo toje rin-
koje sąlygos.

Sagtis – įtaisas diržui susegti.
Sąnaudos – ūkio subjekto ekonominės naudos sumažėjimas dėl turto sunaudojimo, 

turto pardavimo, turto netekimo, turto vertės sumažėjimo bei įsipareigojimų prisiėmimo 
per ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to sumažėja nuosavas kapitalas, išskyrus tiesioginį jo 
mažinimą. 

Sąskaitų planas – sąskaitų, kuriose sukaupiama informacija, atspindinti ūkio subjekto 
turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, sąrašas.

Satinas – medvilninis, gana tankus satininio pynimo audinys.
Sausasis cheminis valymas – tekstilės gaminių valymas valykloje, kur jie veikiami 

kokiu nors tirpikliu (išskyrus vandenį).
Segmentas – didelio tinklo maža dalis.
Sintetinis-ploviklis – šiuolaikinių valiklių ir skalbiklių pagrindas, paviršinio akty-

vumo medžiaga, kuri išplauna nešvarumus.
Skalbikliai – medžiagos arba jų mišiniai, kurių tirpalais plauname nešvarius audinius.
Skalbimas – nešvarumų iš tekstilės gaminių šalinimas vandeniu ir ploviklio tirpalu.
Skalbimo milteliai – tekstilės gaminių skalbiklis, kurį sudaro įvairios cheminės 

medžiagos
Skalbyklės – tai mašinos, skirtos skalbiniams plauti vandeniu ir skalbiklio tirpalu.
Skeltukas – skelta drabužio vieta, sudaroma siūlės tęsinyje nebaigiant susiūti dviejų 

jungiamų detalių arba įpjaunant (prakerpant) medžiagą.
Slėgis – jėga, veikianti kūno paviršių.
Smulkus ir vidutinis verslas – vidutinės ir mažos įmonės (tarp jų ir mikroįmonės) bei 

fiziniai asmenys, įstatymų nustatyta tvarka, turintys teisę verstis savarankiška komercine, 
gamybine arba profesine ir kita panašaus pobūdžio veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi 
turint verslo liudijimą.

Streso valdymas – sąmoninga žmogaus veikla, kuria siekiama tikslingai veikti ir 
išvengti ilgalaikių streso sukeliamų padarinių.

Subsidija – piniginė pašalpa.
Sukomplektuoti – sudaryti reikiamą rinkinį.
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Supaprastinta apskaita – apskaita, tvarkoma darant paprastąjį įrašą.
Šifonas – labai lengvas ir plonas drobinio pynimo cheminio pluošto audinys.
Tafta – šilkinis arba cheminio pluošto tankus drobinio pynimo specialiai sukietintas 

šiugždantis audinys.
Technologinė operacija – tam tikri veiksmai, atliekami apdorojant ar gaminant 

detalę, gaminį.
Tekstilė – verpimo ir audimo pramonės gaminiai, megztinė medžiaga.
Tekstilės medžiagos – bendras pavadinimas audinių, megztinių medžiagų, neausti-

nių medžiagų, kurių pagrindinė žaliava yra pluoštas.
Tiulis – tinklelio pavidalo megztinė medžiaga.
Turtas – materialiosios, nematerialiosios ir finansinės vertybės, kurias valdo ir nau-

doja ir (arba) kuriomis disponuoja ūkio subjektas, ir kurias naudojant tikimasi gauti ekono-
minės naudos.

Užsegimas – drabužio susegimo vieta.
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; 

Variklis – mašina, verčianti energiją mechaniniu darbu.
Vatalinas – drabužių šiltinamiesiems įdėklams naudojama neaustinė, megztinė ar 

velta medžiaga
Tvidas – vilnonis margaspalvis kostiuminis ar paltinis audinys, primenantis rankų 

darbo audinį.
Velenas – ritinys, perduodantis sukamąjį judesį.
Veliūras – oda, kurios paviršiuje šlifuojant sudaromas pūkas.
Velkė – dekoratyvinė detalė, naudojama drabužiui papuošti ar atskiroms jo vietoms 

suraukti.
Veltinis – neaustinė, kamšytinė vilnonė ar pusvilnonė medžiaga, naudojama vyriškų 

drabužių apatinėms apykaklių pusėms.
Verslo įmonė – vienas iš verslininkystės proceso rezultatų. Organizacija, kuri įkurta 

siekiant įgyvendinti verslininko suformuotą verslo idėją ir kuri neša jos savininkui naudą. 
 Volanas – plati juostinė apdailos detalė, kurios vienas kraštas banguoja, o kitas prisiu-

vamas prie prie kitos detalės.
Zomša – labai minkšta pūkuota švelni oda.
Ženklinti – daryti ženklą, žymėti.
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PRIEDAI

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

EIL. 
NR.

PAVEIKSLO NR. 
/ PAVADINIMAS ŠALTINIS PERŽIŪROS 

DATA

3 MODULIS

1. 1 pav. Medvilnės 
auginimas

http://eglesnamuciai.blogspot.com/2011/02/
medvilniniai-tepukai.html 2015-03-10

2. 2 pav. Medvilnė, 
linas, vilna

http://seedrack.com/indiv/cotton.html

http://naturalus.sveikas.lt/lt/naturalus-vaistai/
vaistazoles/linas_sejamasis_pluostinis

http://www.avys.lt/vilna.php

2014-04-23

3. 3 pav. Gyvūnai, 
kurių vilna 
naudojama 
tekstilei

http://i663.photobucket.com/albums/uu351/
mangust2/bizarre/Rouge016.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/6/6a/Lama_animal.jpg

2014-04-23

4. 4 pav. Šilkverpio 
kokonas

http://www.vegabaltica-siulai.lt/apie_mezgima.
htm 2014-04-23 

5. 5 pav. Viskozės 
pluoštai

http://www.rankdarbiai.com/catalog/index.php?c
Path=27_231&osCsid=83860a8029de60e9c22db9b148d
907dc

2015-02-23 

6. 6 pav. 
Medvilniniai, 
vilnoniai, šilkiniai 
audiniai ir jų 
spalvinė gama

http://www.diteksas.lt/produktas/
zakardinis-audinys-paltams-1

http://www.diteksas.lt/kategorija/audiniai/vilna-2

http://www.diteksas.lt/produktas/sifoninis-silkas-7

2015-02-23 

7. 7 pav. Medvilniniai 
audiniai 

http://www.minitextile.lt/
medvilniai-audiniai-marginti-is-jav/page/32 2015-02-23 

8. 8 pav Lininiai 
audiniai

http://www.linonamai.lt/pilkas-melynais-dryziais-
lininis-audinys.html 2015-02-23 

9. 9 pav. Šilkiniai 
audiniai

http://margasuknele.blogspot.com/2014/01/audiniu-
rusys.html

http://blog.alio.lt/buitis-interjeras-dizainas/
ka-reikia-zinoti-apie-audinius-2-dalis.html

http://skliautupyne.lt/catalog/silkas-9

2015-02-23 
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10. 10 pav. Vilnoniai 
audiniai

http://skliautupyne.lt/catalog 2015-02-23 

11. 11 pav. Viskoziniai 
audiniai

http://www.diteksas.lt/kategorija/audiniai/viskoze 2015-02-23 

12. 12 pav. Sintetiniai  
audiniai

http://www.audiniai.net/pagrindinis/
audiniai-drabuziams 2015-02-23 

13.  13 pav. Megztas 
audinys

http://www.almaks.lt/Audiniai-740.html 2014-04-04

14. 14 pav. Drabužiai iš 
megztų medžiagų

http://www.masinis.lt

http://www.mezginys.lt/rankdarbiai/sukneles-
sijonai/megzta-mocherine-suknele-146031.htm

http://garlita.lt/produkcija

2015-02-21 

15. 15 pav. Kailio ir 
odos tekstilės 
gaminys

https://www.google.lt/search?tbs=sbi:AMhZZisz4ZjX
zt5UStrhscoiHid6x4GOvjQ8pwCqcm5qrIn8k4olTqbo 2014-04-23

16. 16 pav. Tekstilės 
gaminys iš veltinio

http://henrieta.jimdo.com/
skraist%C4%97s-i%C5%A1-vilnos

http://www.danielius.net/varena/renginys-vai-
atvaziuoja-sventa-kaleda-varenoje-foto

2014-04-23

17. 17 pav. Neaustinės 
medžiagos

http://arviele.lt/prekes/neaustines-medziagos 2014-04-23

18. 18 pav. Pagalbinės 
tekstilės gaminių 
medžiagos

http://trixel.ee/tooted
2014-04-23

19. 19 pav. Kočėtuvė 
ir pirmieji 
tuščiaviduriai 
lygintuvai

http://ejournal.emokykla.lt/muziejus13/index.php
?action[]=IArticleShow::showArticle%286530%29, 
http://www.bangkokpost.com/media/
content/20140106/580847.jpg

http://2.bp.blogspot.com/-1z22u6QceE4/UVCX11VAIzI/
AAAAAAAAACM/nmhD-WtRvZA/s320/K144.jpg

2014-04-23

20. 20 pav. Pirmasis 
elektrinis ir šių 
laikų lygintuvai

http://llbm.lt/parodos/virtuali_lygintuvu_paroda

http://www.kaina24.lt/p/lygintuvas-philips-gc-1980 2015-02-23 

21. 21 pav. Lyginimo 
volas

http://www.balticprofessionals.eu/images/Danube_
volas.png 2014-04-23

200 Tekstilės gaminių priežiūra. Modulinė profesinio ugdymo programa



22. 22 pav. Senovinis 
gęžimo ir lyginimo 
įtaisas, šiuolaikinis 
profesionalus 
lyginimo presas

http://www.rumsiskiubaldai.lt/media/dynamic/
img/2452/5301_regular_878-1.ed341890lt0.8x0.73mh-
1.33m.jpg

http://www.astra.lt/KP.jpg

2015-02-17

23. 23 pav. Lyginimo 
stalai su garo  
padavimu, 
nutraukimu ir 
profesionalus 
lygintuvas

https://lh3.ggpht.com/45UdEz2_O67K6mR6IlxOIBwo
avgACsAZrIFxZ9BiGwds8r9uykk_06I4d2Byz2wQBhVP
8Q=s128 2015-02-17

24. 24 pav. Tekstilės 
gaminių priežiūros 
ženklų etiketės

http://img.ehowcdn.com/615x200/ds-cdn-write/
upload/8000/700/30/5/128735.jpg

http://www.stilingai.lt/userfiles/
images/Straipsni%C5%B3%20
baneriukai/4008clothinglabelm.jpg

2015-02-17

25. 25 pav. Solventas, 
kuris neturi 
halogenų ir 
papildomos 
valymo priemonės

http://www.acgnystrom.lt/lt/produktai/
skalbimas/Skalbimochemija/systemk4/solvonk4/
Imagesolvonk4/doResize?w=194&h=194

http://www.seymo.es/Kreussler/PRENETTK4-TM-E.
jpg

http://texcare.co.nz/images/52cf26ba8c700.jpg

http://texcare.co.nz/images/52cf2716224b4.jpg

2014-04-04

26. 26 pav. „Rotondi“ 
dėmių valymo 
stalas ir darbas 
prie jo 

Asmeninio albumo nuotrauka

27. 27 pav. Elektrinis 
pūkų nurinkėjas, 
šepečiai 
šukavimui, pūkų 
gremžtukas, lipnus 
šepetys ir ritinėlis

http://www.nuolaidos.lt/uploads/modules/
discount/original/7800495.jpg

http://www.acuratedman.com/uplo
ads/1/4/5/1/14518444/2466869_orig.jpg

http://cdn1.topshop.eu/_27420305.jpg

http://ecx.images-amazon.com/images/
I/41DUAHwGkTL.jpg

http://ecx.images-amazon.com/images/
I/51IAsz7I-0L._SL1000_.jpg

2014-11-20

4 MODULIS

28. 1 pav. Pirmosios 
skalbimo mašinos

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/d/d2/PostcardAdvertisingHappyDay 
WashingMachineCirca1910.jpg

http://www.llbm.lt/parodos/
musujaunystestechnika/1120965.jpg

2014-11-20
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29. 2 pav. Pirmosios 
elektrinės 
skalbimo mašinos

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images
?q=tbn:ANd9GcTBhI3fCdG1Gal7FuoPFkK1IF38
Q6B_TmJEjMWl8SC9zrj0h1pXL7l8zQ

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:A
Nd9GcTZjqcaUAVYZQCwEyZqz0TR6ABnwaX6YWMCXt
qrGjvcCfqNpvq

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/f7/
f7/92/f7f792385203d3ac7ce6ed2aeb372def.jpg

2014-11-20

30. 3 pav. Senovės 
lietuvių naudoti 
skalbimo įrankiai

http://www.grokiskis.lt/assets/image.
php?w=300&f=../uploads/articles/medinis-giedre-
skalbimo-lenta.jpg

http://www.wood-craft.eu/foto/sml_1295278449.jpg

2014-11-20

31. 4 pav. Skalbimo 
mašinos 
profesionaliam 
skalbimui

http://www.arcat.com/photos/electpro/136616.jpg

http://www.geautomatic.co.uk/wp-content/
uploads/Electrolux_QuickWash2-140x150.jpg

2014-11-20

32. 5 pav. Skalbimo 
mašinos su 
higienine užtvara

http://www.linencupboardlaundry.com/Images/
Electrolux_barrier_washer.jpg

http://img.directindustry.com/images_di/photo-m/
selective-soldering-machine-57494-2670455.jpg

2014-11-20

33. 6 pav. Skalbinių 
džiovinimas

http://www.sekunde.lt/media/2014/03/
Skalbini%C5%B3-d%C5%BEiovinimas
.-e1395047157268.jpg

2014-11-20

34. 7 pav. Skalbinių 
džiovyklės

http://www.restoranuiranga.lt/skalbyklos-iranga/
dziovykles/danube-dd-26

http://www.daneka.lt/images/WT46E365DN.jpg
2014-04-04

35. 8 pav. Mobilus 
skalbinių 
konteineris ir 
mobili pakaba

http://www.abrilux.pl/zdjecia/katalog/thumb_164.
JPG

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/
images?q=tbn:ANd9GcT6_XbHGI_3LqVDYo6Vd9mAug
RD2HqJpzkni5YP7aWev_ah9JcXlgYkKVU

2014-04-04

36. 9 pav. Skalbinių 
vežimėliai

http://www.traderscity.com/board/userpix75/36224-
Acrylic-Manual-Bending-Machine-1.jpg

http://images.plumbersurplus.com/images/prod/1/
Rev-A-Shelf-5345-DM-KIT-52-rw-110180-173084.jpg

http://az474241.vo.msecnd.net/noimages/a2488872-
3d84-5233-5da6-521037ba74e1.jpg

2014-04-04
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37. 10 pav. Skalbimo 
priemonių fasuotės

http://www.skkosmetika.lt/fine-universalus-
koncentruoti-skalbimo-milteliai-0-78-kg.html

http://www.e-ciupk.lt/miele-skystas-skalbiklis-
spalvotiems-skalbiniams-carecollection-7903120

http://www.l-market.lt/47-skalbimo-kapsuls

2015-03-10

38. 11 pav. Taip atrodė 
skalbėjų grupė XX 
amžiaus pradžioje

http://www.baltai.lt/?cat=201
2015-03-10

39. 12 pav. Skalbinių 
paruošimas skalbti

http://www.theholidayspot.com/thanksgiving/
picstocolor/images/pics-to-color-03.gif 2015-02-10

40. 13 pav. Priežiūros 
ženklų etiketė

http://thehoopla.com.au/wp-content/
uploads/2013/07/laundry-give-it-to-your-mother.jpg 2015-02-10

5 MODULIS

41. 1 pav. Cheminio 
valymo dviejų ir 
trijų talpų mašinos

http://img.archiexpo.com/images_ae/photo-mg/
commercial-dry-cleaning-machine-75049-2993139.
jpg

http://careforclothes.se/wp-content/uploads/
firbimatic-ecoline-as-218x300.jpg

http://www.trisvincente.it/polopoly_
fs/1.8331034.1392655134!/httpImage/img.jpg

2014-12-15

42. 2 pav. FIBRIMATIC 
cheminio valymo 
mašinos valdymo 
skydelis 

FIBRIMATIC mašinos veikimo aprašymas

43. 3 pav. Lyginimo 
stalas ir lyginimo 
presas

http://www.siuvimostilius.lt/sites/default/files/
styles/uc_product_list/public/nettuno_98_maxi.jpg

http://www.skalbykloms.lt/finisavimo_irengimai/
image017.jpg

http://www.skalbykloms.lt/finisavimo_irengimai/
image001.jpg

2014-12-15

44. 4 pav. Oro garo 
manekenai

http://www.skalbykloms.lt/finisavimo_irengimai/
image001.jpg 2014-12-15

45. 5 pav. Manekenas 
su rotacine dviguba 
finišavimo kabina

http://rotondi.com.ua/img/rotondi/image002_4.gif
2014-12-15

46. 6 pav. Manekeno 
valdymo skydelis

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:A
Nd9GcQHVQOC3KSFBxzLt8fm9HnITQ0JIPs1xygSTvrrJ5
OUI_Bv5ZMus92RYA

2014-12-15
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47. 7 pav. Drabužių 
pečių fasonavimo 
priedai

Manekeno su rotacine dviguba finišavimo kabina 
veikimo aprašas

48. 8 pav. Papildoma 
drabužių  
formavimo/
fasonavimo įranga

Manekeno su rotacine dviguba finišavimo kabina 
veikimo aprašas

49. 9 pav. Džiovinimo 
spintos

http://skalbimas.com/images/p047.jpg 2014-12-15

50. 10 pav. Specialūs 
dėmių valikliai

http://www.acgnystrom.lt/lt/produktai/
skalbimas/Skalbimochemija/cheminisvalymas/
demiuvalikliai/deprit

2014-10-14

51. 11 pav. 
Pasiruošimas 
pirminiam dėmių 
apdorojimui

Asmeninio albumo muotrauka

52. 12 pav. Tekstilės 
gaminių pakavimo 
įranga

http://zetolink.it/prodotti_en.php
2015-03-07

6 MODULIS

53. 1 pav. Tekstilės 
gaminio taisymas 
specialia siuvimo 
mašina

http://www.valstietis.lt/Pradzia/Naujienos/
Verslas/Kauno-Baltija-didina-atlyginimus-savo-
darbuotojams 2014-04-04 

54. 2 pav. Rankiniams 
darbams skirti 
įrankiai

http://siuvimo-kursai.lt/page43.php 
2014-04-04 

55. 3 pav. Rankiniams 
darbams skirti 
įrankiai ir 
priemonės

http://siuvimo-kursai.lt/page44.php 

http://lt.fiskars.com/Virtuve-ir-namu-prieziura/
Produktai/Zirkles/Cuts-More-zirkles

http://www.siuvinija.lt/lt/parduotuves/prekes-
siuvimui/smeigtukai-ziogeliai-/siuvimo-
smeigtukai-ps-002.htm

2014-04-04

56. 4 pav. Siuvimo 
mašinos

http://siuvimostilius.lt.garnys.serveriai.
lt/lt/products/elektromechanines-
jaguar-siuvimo-masinos/
siuvimo-masina-jaguar-979

https://lh6.ggpht.com/0zlfO33hOLwCqmc_
yfPe9IR2k9b1uHzuE-Z563ry4J0Yk6FeDdFFQJGCG34e8v
LfNLhC=s104

2014-04-04
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57. 5 pav. Mažosios 
siuvimo mašinos 
mechanizacijos 
priemonės

http://www.siuvimostilius.lt/lt/products/pedeles-
buitinems-siuvimo-masinoms/4-pedele-tiesiai-
siulei-plonoms-medziagoms

http://siuvimomasinos.lt/1/produktas/24

http://www.siuvimostilius.lt/sites/default/files/
styles/uc_category/public/blindstitchfootolb.gif 

2014-04-04

58. 6 pav. Tekstilės 
gaminio taisymas, 
naudojant 
rankinius dygsnius

http://spetskatalog.ru/dekor/russian/osnovy_
tehniki_kroiki_i_shitya/ruchnoe_shite.html 2014-04-04

59. 7 pav. Rankinių 
dygsnių pavyzdžiai

http://www.kasiulai.lt/images/adata.jpg

http://mudubudu.lt/siuvinejimas_kryzeliu

http://vk.com/otrazhenija_vl?z=photo-
30889566_280570040%2Falbum-30889566_153309966

2014-04-04

60. 8 pav. Sagų 
pavyzdžiai

http://audiniai.com/shop/3-sagos 2015-03-13

61. 9 pav.  Tekstilės 
gaminio taisymas 
siuvimo įranga

http://www.valstietis.lt/Pradzia/Naujienos/
Verslas/Kauno-Baltija-didina-atlyginimus-savo-
darbuotojams

2014-04-04 

62. 10 pav. Kelnių 
palenkimas

http://www.siuvimas.lt/index.php?module=content
&action=content_article&id=267

http://www.siuvimas.lt/index.php?module=content
&action=content_article&id=267

2014-04-04

63. 11 pav. 
A. Kelnių mazgo 
su užtrauktuku 
schema; 
B. Užtrauktuko 
įsiuvimas

http://www.siuvimas.lt/index.php?module=content
&action=content_list&id=261

2014-04-04

64. 12 pav. Tekstilės 
gaminių taisymas 
ir atnaujinimas 
naudojant 
aplikavimo 
techniką

Asmeninio albumo muotrauka

8 MODULIS

65. 1 pav. Paslaugos 
teikimo 
sumanymo 
struktūra

Asmeninio albumo muotrauka

205Tekstilės gaminių priežiūra. Modulinė profesinio ugdymo programa



66. 2 pav. Kainodarai 
įtaką darantys 
veiksniai

Asmeninio albumo muotrauka

67. 3 pav. Vartotojų 
vertės suvokimas

Asmeninio albumo muotrauka

68. 4 pav. Dokumentai http://www.gecose.com/modulos/productos/
detalle_producto.php?id=6# 2014-04-04

69. 5 pav. Dokumentų 
segtuvai

http://www.teisidas.lt/pics/a_Rink_24.gif 2014-04-04
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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 TEKSTILĖS GAMINIŲ PRIEŽIŪROS PIRMINIŲ IR 
BAIGIAMŲJŲ OPERACIJŲ ATLIKIMAS

Nr. 3.1. Teorinė medžiaga

Nr. 3.2. Praktinės ir savarankiškos užduotys

Nr. 3.3. Įrangos  naudojimo ir saugaus darbo taisyklės

Nr. 3.4. Technologinės kortelės

Nr. 3.5. Užsakymo priėmimas. Filmuota medžiaga

Nr. 3.6. Užsakymo išdavimas. Filmuota medžiaga

Nr. 3.7. Pirminis dėmių apdorojimas. Filmuota medžiaga

Nr. 3.8. Tekstilės gaminių lyginimas oro-garo manekenu. Filmuota 
medžiaga

Nr. 3.9. Tekstilės gaminių lyginimas volu. Filmuota medžiaga

Nr. 3.10. Tekstilės gaminių lyginimas presu. Filmuota medžiaga
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Nr. 3.11. Tekstilės gaminių lyginimas naudojant lyginimo stalus. 
Filmuota medžiaga

Nr. 3.12. Žinių ir gebėjimų įtvirtinimas per veiklą 

IV MODULIS NR. 4 TEKSTILĖS GAMINIŲ SKALBIMAS

Nr. 4.1. Teorinė medžiaga

Nr. 4.2. Praktinės ir savarankiškos užduotys

Nr. 4.3. Įrangos naudojimo ir saugaus darbo taisyklės

Nr. 4.4. Technologinės kortelės

Nr. 4.5. Tekstilės gaminių skalbimas. Filmuota medžiaga

Nr. 4.6. Žinių ir gebėjimų įgyvendinimas 

V MODULIS NR. 5 TEKSTILĖS GAMINIŲ CHEMINIS VALYMAS

Nr. 5.1. Tekstilės gaminių cheminis valymas. Teorinė medžiaga

Nr. 5.2. Tekstilės gaminių cheminis valymas. Praktinės ir 
savarankiškos užduotys

Nr. 5.3. Tekstilės gaminių cheminis valymas. Įrangos naudojimo ir 
saugaus darbo taisyklės

Nr. 5.4. Technologinės kortelės

Nr. 5.5. Tekstilės gaminių cheminis valymas. Filmuota medžiaga

Nr. 5.6. Žinių ir gebėjimų įtvirtinimas per veiklą 

VI MODULIS NR. 6 TEKSTILĖS GAMINIŲ TAISYMAS

Nr. 6.1. Tekstilės gaminių taisymas. Teorinė medžiaga

Nr. 6.2. Tekstilės gaminių taisymas. Praktinės ir savarankiškos 
užduotys

Nr. 6.3. Tekstilės gaminių taisymas. Įrangos naudojimo ir saugaus 
darbo taisyklės
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Nr. 6.4. Technologinės kortelės

Nr. 6.5. Tekstilės gaminių taisymas. Filmuota medžiaga

Nr. 6.6. Žinių ir gebėjimų įtvirtinimas per veiklą 

Nr. 6.7. Žinių ir gebėjimų įgyvendinimas 

VII MODULIS NR. 7 ĮVADAS Į DARBO RINKĄ

Nr. 7.1. Teorinė medžiaga

Nr. 7.2. Praktinės ir savarankiškos užduotys

VIII MODULIS NR. 8 TEKSTILĖS GAMINIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMAS IR 
PARDAVIMAS

Nr. 8.1. Teorinė medžiaga

Nr. 8.2. Praktinės ir savarankiškos užduotys

Nr. 8.3. Technologinės kortelės

Nr. 8.4. Dėmių identifikavimo aprašai

Nr. 8.5. Įrangos eksploatacinės taisyklės ir saugaus darbo instrukcijos

Nr. 8.6. Žinių ir gebėjimų įtvirtinimas per veiklą 

IX MODULIS NR. 9 ĮSIDARBINIMO PROJEKTAVIMAS

Nr. 9.1. Teorinė medžiaga

Nr. 9.2. Praktinės ir savarankiškos užduotys

X MODULIS NR. 10 BAIGIAMASIS MODULIS

Nr. 10.1. Teorinė medžiaga

Nr. 10.2. Praktinės ir savarankiškos užduotys

Nr. 10.3. Žinių ir gebėjimų įgyvendinimas
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