
DAILIŲJŲ TEKSTILĖS DIRBINIŲ GAMINTOJAS 
 

PROGRAMOS PASKIRTIS: 

 sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas siūti nesudėtingus dirbinius iš tekstilės, megzti ir 

nerti tekstilės dirbinius, siuvinėti nesudėtingus dirbinius, velti nesudėtingus dirbinius, marginti ir dažyti 

pluoštus, audinius ir dirbinius natūraliais ir cheminiais dažais, rišti ir pinti tekstilės dirbinius, austi 

rankinėmis audimo staklėmis, komponuoti ir dekoruoti tekstilės dirbinius, gaminti aksesuarus iš tekstilės. 

 

BŪSIMO DARBO SPECIFIKA. 
Asmuo, įgijęs dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikaciją, galės dirbti aprangos, interjero 

tekstilės dirbinių, suvenyrų ir aksesuarų gamybos įmonėse, teatro dirbtuvėse bei vykdyti individualią 

veiklą. 

 

STOJANT Į VŠĮ TELŠIŲ RPMC 

 

Reikalingas išsilavinimas – pagrindinis ( mokymosi trukmė – 3 metai ir mokymasis vidurinio ugdymo 

programoje). 

 

Sėkmingai baigęsdailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo mokymo programą įgysite šias 

kompetencijas: 

Kompetencijos Kompetencijų pasiekimą iliustruojantys mokymosi rezultatai 

Pažinti profesiją. Apibūdinti dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo veiklas darbo pasaulyje. 

Apibūdinti dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo profesinę veiklą, veiklos 

procesus, funkcijas, uždavinius. 

Demonstruoti jau turimus, neformaliuoju ir / ar savaiminiu būdu įgytus, 

dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikacijai būdingus gebėjimus 

Saugiai elgtis 

ekstremaliose 

situacijose. 

Įvardinti ekstremalių situacijų tipus, galimus pavojus. 

Išvardinti saugaus elgesio ekstremaliose situacijose reikalavimus ir 

instrukcijas, garsinius civilinės saugos signalus. 

Reguliuoti fizinį 

aktyvumą. 

Išvardinti fizinio aktyvumo formas. 

Demonstruoti asmeninį fizinį aktyvumą. 

Taikyti fizinio aktyvumo formas atsižvelgiant į darbo specifiką. 

Tausoti sveikatą ir 

saugiai dirbti. 

Išvardinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus būtinus dailiųjų 

tekstilės dirbinių gamintojui. 

Siūti nesudėtingus 

dirbinius iš tekstilės. 

Išmanyti tekstilės medžiagų klasifikaciją, gamybą, savybes. 

Apibūdinti rankinių dygsnių ir peltakių klasifikaciją, atlikimo technologinius 

reikalavimus. 

Paaiškinti siuvimo mašinų sandarą, veikimo principus, mokėti saugiai dirbti 

mašina ir tinkamai ją prižiūrėti. 

Paruošti medžiagas sukirpimui, rengti išklotines, sukirpti dirbinių detales iš 

pagrindinių ir pagalbinių medžiagų. 

Siūti tekstilės dirbinius. 

Megzti ir nerti tekstilės 

dirbinius. 

Suprasti mezgimo ir nėrimo būdus bei raštus, parinkti įrankius pagal žaliavą. 

Megzti virbalais ir nerti vąšeliu. 



Gaminti apdailos elementus mezginiams. 

Megzti rankinėmis mezgimo mašinomis bei kitomis priemonėmis. 

Siuvinėti nesudėtingus 

dirbinius. 

Išmanyti siuvinėjimo įrankių saugaus naudojimo taisykles. 

Parinkti piešinio didinimo ir mažinimo bei perkėlimo ant audinio būdus. 

Siuvinėti dirbinius įvairias būdais ir technikomis. 

Saugiai siuvinėti siuvimo-siuvinėjimo mašinomis. 

Saugiai siuvinėti siuvinėjimo automatais. 

Velti nesudėtingus 

dirbinius. 

Apibūdinti medžiagas ir vėlimo priemones. 

Velti šlapiuoju būdu. 

Velti sausuoju būdu. 

Velti apimtines (tūrines) formas. 

Gaminti veltinio aksesuarus. 

Dekoruoti drabužius veltiniu. 

Marginti ir dažyti 

pluoštus, audinius ir 

dirbinius natūraliais ir 

cheminiais dažais. 

Išmanyti dekoratyvaus audinių marginimo ir dažymo principus. 

Išmanyti marginimo ir dažymo medžiagas, įrankius, priemones. 

Suprasti dekoratyvaus audinių marginimo technikas. 

Dažyti audinį ar dirbinį batikos technika. 

Tapyti pavyzdžius įvairiomis technikomis, naudojant pagalbines priemones 

meniniams efektams išgauti. 

Tapyti konkretų dekoratyvinį dirbinį. 

Tapyti konkretų taikomąjį dirbinį. 

Panaudoti kelias dažymo technikas dirbinyje. 

Rišti ir pinti tekstilės 

dirbinius. 

Išmanyti rišimo ir pynimo įrankius, žaliavas, priemones. 

Suprasti tekstilės dirbinių rišimo ir pynimo būdus. 

Gaminti tekstilės dirbinius rišimo ir pynimo technika. 

Pinti gėles gėlių gamybos staklėmis. 

Pinti virveles naudojant įvairius prietaisus. 

Rišti daugiaspalves „draugystės juosteles". 

Austi rankinėmis 

audimo staklėmis. 

Išmanyti audimo priemonių konstrukciją, įrankius, įrenginius ir žaliavas. 

Paruošti rankines audimo stakles, juostų staklytes, rėmelius audimui. 

Austi nesudėtingą gaminį. 

Austi juostas pasirinktu būdu (pintiniu, rinktiniu, kaišytiniu, vytiniu). 

Pažinti gobeleno audimo būdus. 

Nustatyti audimo ydas. 

Komponuoti ir 

dekoruoti tekstilės 

dirbinius. 

Pažinti lietuvių liaudies tautinius drabužius ir ornamentiką. 

Išmanyti spalvų teoriją ir jų harmoningą derinimą. 

Tinkamai parinkti medžiagas ir dekoravimo technikas. 

Komponuoti ir gaminti tekstilės dirbinius pagal šiuolaikinės mados 

tendencijas, naujausias technologijas bei technikas, taikyti spalvotyros, 

tautinės tekstilės žinias. 

Teikti dailiuosius tekstilės dirbinius klientams. 

Gaminti aksesuarus iš 

tekstilės. 

Parinkti medžiagas ir priedus aksesuarų gamybai. 

Išmanyti aksesuarų gamybos įrankius, įtaisus, priemones. 

Suprasti aksesuarų gamybos būdus (technikas). 

Gaminti aksesuarus „kanzashi“ technika. 

Gaminti aksesuarus „sutažo“ technika. 

Priderinti aksesuarus prie drabužių. 

Siūti 

juosmeniniusdrabužius. 

Parinkti juosmeninių drabužių modelius ir parengti eskizus. 

Parinkti ir suderinti medžiagas juosmeniniams drabužiams. 

Išmanyti juosmeninių drabužių detales ir jų apdorojimo būdus. 

Parengti juosmeninių drabužių detalių lekalus. 

Paruošti išklotines ir sukirpti detales. 

Siūti juosmeninius drabužius. 

Nustatyti ir taisyti juosmeninių drabužių siuvimo defektus. 

Siūti petinius 

drabužius. 

Parinkti petinių drabužių modelius ir parengti eskizus. 

Parinkti ir suderinti medžiagas petiniams drabužiams. 



Išmanyti petinių drabužių detales ir jų apdorojimo būdus. 

Parengti petinių drabužių detalių lekalus. 

Paruošti išklotines ir sukirpti detales. 

Siūti petinius drabužius. 

Nustatyti ir taisyti petinių drabužių siuvimo defektus. 

Siūti skiautinius. Paaiškinti skiautinių asortimentą. 

Parinkti medžiagas, įrankius, priemones ir įrangą skiautiniams siūti. 

Suprasti skiautinių raštus, ornamentus ir siuvimo technikas. 

Gaminti pagrindinių skiautinių ornamentų lekalus. 

Siūti skiautinių blokus rankomis ir mašina. 

Jungti blokus į vientisą skiautinį. 

Atlikti baigiamuosius skiautinių siuvimo darbus. 

Gaminti tekstilės ir 

odos dirbinius, skirtus 

interjerui dekoruoti. 

Apibūdinti tekstilės ir odos naudojimo galimybes interjere. 

Išmanyti interjero stilius ir mados tendencijas. 

Išmanyti namų ir įstaigos interjero dekoravimo tekstile ir oda paslaugas. 

Parinkti medžiagas dirbiniams, skirtiems interjerui dekoruoti. 

Projektuoti bei gaminti namų ir įstaigos interjero aksesuarus. 

Taikyti įvairias tekstilės ir odos gaminių dekoravimo technikas. 

Priderinti interjero aksesuarus iš tekstilės ir odos prie aplinkos. 

Gaminti ir dekoruoti 

interjero lėles. 

Analizuoti interjero lėlių pavyzdžius, gamybos etapus. 

Rengti interjero lėlės eskizą. 

Parinkti medžiagas ir įrankius interjero lėlės gamybai. 

Formuoti interjero lėlę. 

Dekoruoti interjero lėlę. 

Ruošti gaminį pardavimui. 

Gaminti ir dekoruoti 

Valdorfo lėles. 

Analizuoti Valdorfo lėlių pavyzdžius, gamybos etapus. 

Rengti Valdorfo lėlės eskizą. 

Parinkti medžiagas ir įrankius Valdorfo lėlės gamybai. 

Formuoti Valdorfo lėlę. 

Dekoruoti Valdorfo lėlę. 

Ruošti gaminį pardavimui. 

Formuoti darbinius 

įgūdžius realioje darbo 

vietoje. 

Įsivertinti ir realioje darbo vietoje demonstruoti įgytas kompetencijas. 

Susipažinti su būsimo darbo specifika ir adaptuotis realioje darbo vietoje. 

Įsivertinti asmenines integracijos į darbo rinką galimybes. 

 

Suteikiama profesinė kvalifikacija – DAILIŲJŲ TEKSTILĖS DIRBINIŲ GAMINTOJAS 

Jūs mokysitės šių modulių: 110 kreditų. 

Valstybinis kodas Modulio pavadinimas LTKS lygis Apimtis mokymosi 

kreditais 

4000006 Įvadas į profesiją IV 2 

4102203 Darbuotojų sauga ir 

sveikata 

IV 2 

4021416 Nesudėtingų dirbinių iš 

tekstilės siuvimas 

IV 10 

4021423 Tekstilės dirbinių 

mezgimas ir nėrimas 

IV 10 

4021424 

 

Nesudėtingų dirbinių 

siuvinėjimas 

IV 10 

4021425 Nesudėtingų dirbinių 

vėlimas 

IV 10 

4021409 Pluoštų, audinių ir 

dirbinių marginimas ir 

dažymas natūraliais ir 

cheminiais dažais 

IV 10 



4021426 Tekstilės dirbinių 

rišimas ir pynimas 

IV 5 

4021427 Audimas rankinėmis 

audimo staklėmis 

IV 5 

4021428 Tekstilės dirbinių 

komponavimas ir 

dekoravimas 

IV 10 

4021429 Aksesuarų iš tekstilės 

gamyba 

IV 10 

4102201 Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijose 

IV 1 

4102102 Sąmoningas fizinio 

aktyvumo reguliavimas 

IV 5 

4000002 Įvadas į darbo rinką IV 10 

Pasirenkamieji moduliai (iš viso 10 mokymosi kreditų) 

4021432 Juosmeninių drabužių 

siuvimas 

IV 10 

4021433 Petinių drabužių 

siuvimas 

IV 10 

4021434 Skiautinių siuvimas IV 10 

Pastaba. 1 kreditas 27 val. 

Baigus mokyklą išduodamas  profesinio mokymo diplomas. 

 

 


