
 

 
 

BALDŽIAUS MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA 
 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P32072204, 60 kreditų 

 

Programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui  

 

Kvalifikacijos pavadinimas – baldžius 

 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III 

 

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis 

vidurinio ugdymo programoje 

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra 

 

Mokymosi trukmė – 2 m. 3 mėn. 

 

Programos paskirtis.  

Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam baldžiui parengti, kuris 

gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, vykdyti 

bendrąsias baldų gamybos veiklas, apdirbti medieną rankiniais, rankiniais elektriniais ir 

pneumatiniais įrankiais, gaminti baldus iš lakštinių medžiagų, masyvinės medienos, atlikti kietųjų 

baldų apdailą, gaminti minkštus baldus. 

 

Būsimo darbo specifika. 

Asmuo, įgijęs baldžiaus kvalifikaciją, galės dirbti baldų gamybos įmonėse arba steigti smulkųjį 

verslą. 

Darbo sąlygos: veikla susijusi su rankiniu fiziniu darbu, dirbama patalpose naudojant baldų 

gamybos rankinius, rankinius elektrinius, pneumatinius įrankius, stakles bei įrenginius. 

Baldžius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, 

priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: 

kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti 

komandoje. Baldžius užduotis vykdo savarankiškai. Jis geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas 

užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos asmens pagalba. Prisitaiko prie veiklos būdų, 

medžiagų ir priemonių įvairovės. Atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas 

žinomus ir išbandytus sprendimus. Baldžiui veiklos uždavinius nustato aukštesnės kvalifikacijos 

asmuo. 

 

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 baldų gamybos veiklų vykdymas  5 

Medienos apdirbimas rankiniais, rankiniais elektriniais ir 

pneumatiniais įrankiais 

5 

Baldų gamyba iš lakštinių medžiagų 10 

Baldų gamyba iš masyvinės medienos 10 

Kietųjų baldų apdaila  5 

Minkštųjų baldų gamyba 10 

Pasirenkamieji moduliai 

Baldų detalių drožyba 5 

Baldų detalių remontas 5 

Baldinių medžiagų siuvimas 5 

Įvadas į darbo rinką 5 

 

 


