
Mokymo programos aprašymas 

Mokymo programos pavadinimas Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 

Išsilavinimas nereglamentuotas ir mokymasis socialinių įgūdžių ugdymo programoje 

Mokymo programos valstybinis  

kodas 

P21081103 

Mokymo programos trukmė mėnesiais 

ir kreditais 

3 metai., 60 kreditų, 1620 val. 

Baigusiems šią mokymo programą 

suteikiama kvalifikacija 

Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjas 

Programos apibūdinimas ir paskirtis Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta 

kvalifikuotam dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės 

kvalifikacijos darbuotojui, auginti ir prižiūrėti dekoratyvinius augalus, atlikti želdynų įrengimo ir priežiūros 

darbus, komponuoti augalus interjere. Asmuo, įgijęs dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjo 

kvalifikaciją galės dirbti firmose, užsiimančiose dekoratyvinių augalų auginimu, želdynų įrengimu ir 

priežiūra, augalų komponavimo (floristikos) srityse. 

Šiai profesijai svarbios šios asmeninės 

savybės 

Geranoriškumas, dėmesingumas, atsakingumas, kruopštumas, savarankiškumas, komunikabilumas, 

sąžiningumas. 

Būsimo darbo pobūdis ir galimybės 

tęsti mokymąsi 

Asmuo, įgijęs dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją galės dirbti firmose, 

užsiimančiose dekoratyvinių augalų auginimu, želdynų įrengimu ir priežiūra, augalų komponavimo 

(floristikos) srityse. Dirbama lauke ir uždaroje patalpoje, būdingas individualus ir komandinis darbas. 

Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjo darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, rankiniai 

dirvos paruošimo (purenimo, volavimo ir kt.), dekoratyvinių augalų sodinimo ir priežiūros įrankiai ir 

priemonės, augalų kompozicijoms sudaryti naudojami įrankiai ir priemonės ir kt. 

Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, 

ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais, darbus atlieka 

vykdydamas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę. 

Programoje numatyti šie privalomi 

moduliai 

Įvadas į profesiją (27 val.), dekoratyvinių augalų auginimas ir priežiūra (405 val.), želdynų įrengimo ir 

priežiūros darbai (540 val.), augalų komponavimas interjere (270 val.), saugus elgesys ekstremaliose 

situacijose (27 val.), sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas (27 val.), darbuotojų sauga ir sveikata (54 

val.), įvadas į darbo rinką (135 val.). 

Programoje numatyti šie 

pasirenkamieji moduliai 

Sodo įveisimas ir priežiūra (135 val.), kapaviečių apželdinimas ir priežiūra (135 val.), Vaistinių ir 

prieskoninių augalų auginimas ir paruošimas realizuoti (135 val.). 

 


