
 

 
 

MEDIENOS APDIRBĖJO–DAILIDĖS PADĖJĖJO MODULINĖ 

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA 

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P22073202, 60 kreditų 

 

Programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui  

 

Kvalifikacijos pavadinimas – medienos apdirbėjo padėjėjas, dailidės padėjėjas 

 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – II 

 

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: pagrindinis išsilavinimas 

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra 

 

Mokymosi trukmė – 1 metai 

 

Programos paskirtis.  

Medienos apdirbėjo–dailidės padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam 

medienos apdirbėjo padėjėjui ir dailidės padėjėjui parengti, kuris gebėtų padėti aukštesnės 

kvalifikacijos darbuotojui vykdyti statybos objekte ir medienos apdirbimo įmonėje bendrąsias 

veiklas; apdirbti medieną ir gaminti medinius gaminius; pakuoti medienos medžiagas, ruošinius, 

pusfabrikačius; montuoti medinius gaminius ir konstrukcijas, dirbdamas pagal šio darbuotojo 

nurodymus ir jam prižiūrint atliktų operacijų kokybę. 

 

Būsimo darbo specifika. 

Asmuo, įgijęs medienos apdirbėjo padėjėjo ir dailidės padėjėjo kvalifikacijas, galės dirbti statybos 

objekte, medienos apdirbimo ir baldų gamybos įmonėse. 

Dirbama patalpose ir lauke, taip pat aukštyje, dažnai greta veikiančių medžio apdirbimo staklių ir 

mechanizmų. Privalu dėvėti darbo drabužius ir asmenines apsaugos priemones nuo triukšmo. 

Darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, rankiniai, rankiniai elektriniai, motoriniai, 

pneumatiniai medžio apdirbimo įrankiai, medžio apdirbimo staklės ir įrengimai, krovinių kėlimo 

įrenginiai ir kt. 

Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno 

koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Medienos apdirbėjo padėjėjas ir dailidės 

padėjėjas geba vykdyti pavestas operacijas vadovaujant ir prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos 

darbuotojui. 

 

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais. 

 

Modulio pavadinimas Apimtis mokymosi kreditais 

Įvadas į profesiją 1 

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 1 

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 1 

Darbuotojų sauga ir sveikata 2 



Bendrųjų medienos apdirbimo, baldų gamybos ir statybos 

objekte veiklų vykdymas 

10 

Medienos apdirbimas ir medinių gaminių gamyba 20 

Medienos medžiagų, ruošinių, pusfabrikačių baigtinės 

produkcijos pakavimas 

5 

Medinių gaminių ir konstrukcijų montavimas 10 

Pasirenkamieji moduliai 

Staliaus dirbinių apdaila 5 

Medienos apdirbimas rankiniais elektriniais, motoriniais, 

pneumatiniais įrankiais 

5 

Įvadas į darbo rinką 5 

 

 


