
 

INTERJERO APIPAVIDALINTOJAS 
 

DARBO APRAŠYMAS  

Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą 

specialistą, kuris integruotųsi į sparčiai kintančią šalies bei Europos darbo rinką ir organizuotų interjero 

apipavidalintojo darbą bei teiktų interjero apipavidalinimo paslaugas klientams. 

Statybinių organizacijų apklausos duomenimis, pastaruoju metu Lietuvoje intensyviai vykdomi 

visuomeninių ir gyvenamųjų patalpų renovacijos darbai. Renovuojamų patalpų užsakovai pageidauja, kad 

patalpų apipavidalinimas, dekoravimas ir įrengimas atitiktų šiuolaikinius reikalavimus, joms būtų suteiktas 

individualumas, išskirtinumas, savitumas, atitinkantis paskirtį. Dėl šios priežasties renovacijos darbams 

vykdyti yra samdomi interjero apipavidalintojai. 

 

BŪSIMO DARBO SPECIFIKA.  
Baigęs visą programą, interjero apipavidalintojas įgis Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančias 

profesines kompetencijas: parengti interjero apipavidalinimo eskizą, kompiuterinėmis programomis kurti 

visuomeninės ir individualios paskirties projektus bei juos įgyvendinti, gaminti ir interjere taikyti 

dekoratyvius elementus, parinkti interjero apdailos medžiagas, saugiai atlikti interjero paviršių apdailą bei 

meninį dekoravimą, gimtąja ir užsienio kalbomis naudotis profesine literatūra, žinynais, katalogais, 

informacinėmis priemonėmis ir technologijomis, savo veikloje gebės taikyti ekonomikos, verslo, darbo 

saugos, higienos ir aplinkosaugos žinias, integruotis į interjero salonų veiklą. 

 

STOJANT Į VŠĮ TELŠIŲ RPMC 

 

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

programoje). 

 

Sėkmingai baigę interjero apipavidalintojo mokymo programą įgysite šias kompetencijas:  

Kompetencijos Kompetencijų pasiekimą iliustruojantys mokymosi rezultatai 

Pažinti profesiją. Apibūdinti interjero apipavidalintojo veiklas darbo pasaulyje. 

Apibūdinti interjero apipavidalintojo profesinę veiklą, veiklos procesus, 

funkcijas, uždavinius. 

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

interjero apipavidalintojo 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 virėjui. 

Valdyti (naudoti) 

apipavidalinimo-

Apibūdinti dekoravimo glaistais, gipsu, dažais, lakais, galimybes. 

Apibūdinti dekoravimo galimybes naudojant medieną, medienos plokštes, 



dekoravimo 

technologijas.  

popierių ir jo gaminius, taikant įvairias jų apdorojimo technologijas. 

Apibūdinti dekoravimo galimybes, naudojant stiklą ir jo gaminius, plastiką, 

reklamines plėveles, taikant įvairias jų apdorojimo technologijas. 

Parengti patalpų apipavidalinimo ir dekoravimo eskizinį projektą. 

Patalpų apipavidalinimas ir dekoravimas, taikant pasirinktą technologiją. 

Atlikti apipavidalinimo ir dekoravimo projektą, pagal nurodytą 

technologiją. 

Parinkti ir komponuoti 

interjero elementus. 

Apibūdinti perspektyvos dėsnius ir objektų vaizdavimo paveikslo 

plokštumoje principus. 

Paaiškinti tūrio perteikimo paveikslo plokštumoje principus ir būdus bei 

paprastų ir sudėtingų geometrinių formų piešimo ypatumus ir daiktų 

struktūrą. 

Apibūdinti kompozicijos įvairovę, įsisavinti dėsnius, praktiškai išmokti 

taikyti principus ir priemones. 

Išmanyti šrifto kompozicijos tikslingą taikymą ir šrifto struktūrą.  

Paaiškinti inžinerinės grafikos paskirtį. 

Pademonstruoti įvairias šrifto rūšis, naudojant įvairią kaligrafinę techniką.  

Sukurti kaligrafinį projektą, derinant šriftą ir vaizdą. 

Pademonstruoti namų apyvokos daiktų ir erdvės valdymo paveikslo 

plokštumoje formas bei metodus.  

Pademonstruoti elemento braižymą frontaliojoje dimetrijoje  

Sukurti nesudėtingą pasirinktos patalpos eskizinį projektą – maketą, 

kuriame būtų pademonstruotas racionalus patalpos erdvės formavimas. 

Parinkti ir įvertinti kompozicijos priemones, sukurti patalpoje vieningą 

stilių, harmoningą spalvų derinį. 

Projektuoti 

kompiuterinėmis 

programomis interjerus. 

Apibūdinti taškinės, vektorinės ir trimatės grafikos programų darbo langų 

elementus, rinkmenų (failų) formatus. Dirbti su vektorinės grafikos 

kompiuterinėmis programomis (Corel DRAW ar panašiomis), taškinės 

grafikos programomis (Adobe Photoshop ar panašiomis), trimatės grafikos 

programomis, vizualizavimo programomis (SketchUp-3D ar panašiomis). 

Apibūdinti taškinės ir vektorinės grafikos tvarkymą sluoksniais, spalvinius 

režimus. 

Apibūdinti parengimą spausdinti ir publikuoti internete taškine ir vektorine 

grafika atliktus kūrinius. 

Apibūdinti kūrinio parengimą pjaustyti kompiuterine pjaustykle. 

Pademonstruoti darbą piešimo įrankiais vektorinėje ir taškinėje grafikoje. 

Parinkti spalvas ir tekstūras taškinėje ir vektorinėje grafikoje. 

Pademonstruoti taškinės grafikos vaizdų žymėjimą ir koregavimą. 

Pademonstruoti darbą vektorinės, taškinės ir trimatės grafikos įrankiais. 

Pademonstruoti mastelio ir matmenų naudojimą. 

Pademonstruoti teksto rinkimą, tvarkymą, konvertavimą į grafiką, grafikos 

konvertavimą iš vieno tipo į kitą, skenavimą. 

Atlikti projektų 

vizualizavimą. 

Paaiškinti vizualizavimo programų paskirtį, realaus vaizdavimo galimybes. 

Apibūdinti vizualizavimo programos darbo lango elementus. 

Apibūdinti pasirenkamus įrankius ir funkcijas konkrečiam interjerui 

vizualizuoti. 

Apibūdinti projekto braižymo taisykles.  

Nubraižyti interjero projektą.  

Pademonstruoti interjero modeliavimą vizualizavimo programomis. 

Pademonstruoti interjero modeliavimą standartiniais primityvais, 

modifikatoriais, vizualizavimo programomis. 

Pademonstruoti interjero tekstūrų sukūrimą vizualizacijos programomis. 

Pademonstruoti interjero apšvietimo sukūrimą vizualizacijos programomis. 

Pademonstruoti vizualizuoto interjero animaciją. 

Pademonstruoti vizualizuoto projekto saugojimą. 

Pademonstruoti konkretaus interjero projekto vizualizaciją vizualizavimo 



programomis. 

Gaminti interjero 

detales ir aksesuarus. 

Paaiškinti, kas yra interjero detalių ir aksesuarų dizainas. 

Apibūdinti interjero detalių ir aksesuarų gamybai reikalingas medžiagas. 

Apibūdinti interjero detalėms ir aksesuarams gaminti reikalingus įrankius ir 

saugaus darbo jais taisykles. 

Apibūdinti interjero detalių ir aksesuarų dekoravimo galimybes. 

Paaiškinti interjero detalių ir aksesuarų pritaikymo galimybes. 

Eskizuoti, projektuoti interjero detales ir aksesuarus. 

Parinkti interjero detalių ir aksesuarų gamybai reikalingas medžiagas. 

Parinkti interjero detalių ir aksesuarų gamybai reikalingus įrankius. 

Dekoruoti interjero detales ir aksesuarus. 

Pritaikyti interjerui detales ir aksesuarus. 

Rengti nesudėtingus 

visuomeninės paskirties 

patalpų projektus. 

Apibūdinti patalpų vidaus apdailos darbus. 

Apibūdinti sienų ir lubų dažymo technologijas. 

Apibūdinti sienų ir lubų klijavimo tapetais technologijas. 

Paaiškinti patalpų apdailos gipso kartonu technologiją. 

Apibūdinti patalpų apdailą plytelėmis. 

Apibūdinti grindų dangos įvairioms patalpoms parinkimą. 

Apibūdinti pakabinamųjų lubų naudojimo ypatumus. 

Sukurti sienų, lubų, grindų apdailos projektą. 

Parinkti medžiagas, skirtas patalpų vidaus apdailos darbams. 

Techniškai parengti patalpų apdailos projektą. 

Atlikti visuomeninės paskirties patalpų apipavidalinimo projektą. 

Rengti nesudėtingus 

gyvenamosios paskirties 

patalpų projektus. 

Apibūdinti patalpų vidaus apdailos darbus. 

Apibūdinti sienų ir lubų dažymo technologijas. 

Apibūdinti sienų ir lubų klijavimo tapetais technologijas. 

Paaiškinti patalpų apdailos gipso kartonu technologiją. 

Apibūdinti patalpų apdailą plytelėmis. 

Apibūdinti grindų dangos įvairioms patalpoms parinkimą. 

Apibūdinti pakabinamųjų lubų naudojimo ypatumus. 

Sukurti sienų, lubų, grindų apdailos projektą. 

Parinkti medžiagas, skirtas patalpų vidaus apdailos darbams. 

Techniškai parengti patalpų apdailos projektą. 

Atlikti gyvenamosios aplinkos ir visuomeninių erdvių formavimą pagal 

funkcijas. 

Atlikti gyvenamosios paskirties patalpų apipavidalinimo projektą. 

Parengti interjero 

dekoravimo projektus. 

Apibūdinti interjero sampratą ir jo kūrimo taisykles. 

Paaiškinti erdvės formavimo principus. 

Aprašyti interjero projektavimo principus. 

Išvardinti apšvietimo sistemas. 

Apibūdinti spalvos įtaką interjerui. 

Apibūdinti interjero stilius. 

Paaiškinti interjero dekoravimo taisykles. 

Apibūdinti gyvenamosios aplinkos ir visuomeninių erdvių formavimą pagal 

funkcijas.  

Apibūdinti interjeruose naudojamus baldus, jų stilistiką, garsiausius baldų 

dizainerius, gamintojus. 

Projektuoti gyvenamosios patalpos interjerą. 

Projektuoti visuomeninės paskirties interjerą. 

Parengti interjero dekoravimo projektą. 

Apipavidalinti ir 

dekoruoti eksponavimo 

zonas. 

Apibūdinti vitrinų bei prekybos salių dekoravimo galimybes. 

Apibūdinti teatro spektaklių dekoracijų ir kitų renginių dekoravimo 

reikalavimus. 

Aprašyti ekspozicijos, parodos, pristatymo interjero dekoravimo principus. 

Parengti vitrinų bei prekybos salių dekoravimo projektą. 

Parengti teatro spektaklių dekoracijų ir kitų renginių dekoravimo projektą. 



Techniškai parengti ekspozicijos, parodos, pristatymo interjero dekoravimo 

projektą. 

Dekoruoti interjerą 

augalais. 

Apibūdinti interjere naudojamus augalus.  

Išvardinti buitinio interjero dekoro floristiniais darbais ypatumus.  

Išvardinti šventinio interjero dekoro floristinėmis kompozicijomis 

ypatumus. 

Parengti interjero dekoravimo augalais eskizą. 

Dekoruoti buitinį interjerą augalais ir jų kompozicijomis. 

Dekoruoti šventinį interjerą augalais ir jų kompozicijomis. 

Prižiūrėti augalus interjere. 

Dekoruoti interjero 

elementus odos ir/ar 

tekstilės dirbiniais. 

Apibūdinti interjero dekoravimo galimybes tekstile. 

Apibūdinti užuolaidų reikšmę interjero dekoravimui. 

Apibūdinti baldų apmušalų pritaikymo galimybes. 

Apibūdinti miegamųjų kambarių dekoravimo galimybes tekstile. 

Paaiškinti kilimų ir kiliminės dangos reikšmę interjero dekorui. 

Apibūdinti tekstilės gaminių elementus interjero dekoravimui. 

Apibūdinti interjero elementuose naudojamą odą. 

Parengti interjero dekoravimo 

tekstile projektą. 

Pagaminti tekstilės interjero elementą. 

Parengti interjero dekoravimo oda projektą. 

Pagaminti interjero elementą iš odos. 

Apipavidalinti 

gyvenamosios ir 

visuomeninės paskirties 

pagalbinių patalpų 

interjerą. 

Paaiškinti Lietuvos Respublikos higienos normų reikalavimus 

gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pagalbinėms patalpoms. 

Apibūdinti sanitarinių mazgų apipavidalinimo principus ir galimybes. 

Apibūdinti baseinų apipavidalinimo principus ir galimybes. 

Apibūdinti pirčių apipavidalinimo principus ir galimybes. 

Apibūdinti balkonų, lodžijų ir terasų apipavidalinimo ir dekoravimo 

principus ir galimybes. 

Parengti sanitarinių mazgų apipavidalinimo projektą. 

Parengti baseinų apipavidalinimo projektą. 

Parengti pirčių apipavidalinimo projektą. 

Parengti balkonų ir terasų apipavidalinimo 

projektą. 

Parengti pagalbinių patalpų dekoravimo augalais ir floristinėmis 

kompozicijomis eskizą. 

Dekoruoti pagalbines patalpas augalais ir floristinėmis kompozicijomis. 

Atlikti baldų ir įrangos 

projektavimą. 

Apibūdinti baldų įrangos projektavimo poreikius. 

Parengti baldų įrangos eskizus. 

Parengti baldų įrangos planus, išklotines. 

Atlikti baldų įrangos projektavimo vizualizaciją. 

Dekoruoti sieną pagal 

meninį dekoratyvinės 

kompozicijos projektą. 

Išmanyti dekoratyvinės kompozicijos interjere atlikimo technologijas. 

Apibūdinti dekoratyvinės kompozicijos interjere komponavimo principus. 

Išmanyti sienos dekoravimo technologinius reikalavimus. 

Rengti meninį dekoratyvinės kompozicijos projektą. 

Dekoruoti sieną interjere. 

Projektuoti firminį 

stilių. 

Apibūdinti firminio stiliaus formavimosi raidą, paskirtį ir jį sudarančių 

elementų sukūrimo principus. 

Derinti spalvas ir šrifto stilių, kuriant firminio stiliaus elementus. 

Stilizuoti gamtos formas įvairiomis kompozicijos išraiškos technikomis ir 

priemonėmis. 

Kurti firminį ženklą įmonei ar organizacijai. 

Kurti ir pristatyti įmonės ar organizacijos firminio stiliaus elementus. 

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 – INTERJERO APIPAVIDALINTOJAS 

Jūs mokysitės šių modulių: 110 kreditų. 

Valstybinis 

kodas 

Modulio pavadinimas LTKS 

lygis 

Apimtis 

mokymosi 

kreditais 

4000006 Įvadas į fotografo profesiją IV 2 

4102203 Darbuotojų sauga ir sveikata IV 2 

3021201 Apipavidalinimo – dekoravimo technologijos III 10 

4021201 Interjero elementų komponavimas IV 10 

4041402 Kompiuterinis projektavimas  IV 10 

4021203 Projektų vizualizavimas IV 10 

4021215 Interjero detalių ir aksesuarų gaminimas IV 5 

4021216 Visuomeninės paskirties patalpų apipavidalinimas IV 5 

4021206 Gyvenamosios paskirties patalpų apipavidalinimas IV 10 

4021207 Interjero dekoravimas IV 10 

4021217 Eksponavimo zonų dekoravimas IV 10 

4000002 Įvadas į darbo rinką IV 10 

4102201 Saugus elgesys ekstremaliose situacijose IV 1 

4102101 Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas IV 5 

Pasirenkamieji moduliai (iš viso 10 mokymosi kreditų) 

4021209 Interjero dekoravimas augalais ir jų kompozicijomis IV 5 

4021210 Interjero dekoravimas oda ir/ar tekstile IV 5 

4021211 Gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pagalbinių 

patalpų interjero apipavidalinimas 

IV 5 

4021212 Baldų ir įrangos projektavimas IV 5 

4021213 Meninis sienos dekoravimas. IV 5 

4021214 Firminio stiliaus projektavimas IV 5 

Pastaba. 1 kreditas 27 val. 

Baigus mokyklą išduodamas  profesinio mokymo diplomas. 

 

 


