
 

APDAILININKAS (STATYBININKAS) 
 

DARBO APRAŠYMAS 

Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam 

apdailininkui (statybininkui) parengti, kuris gebėtų paruošti pastatų ir kitų statinių paviršius dažyti, juos 

dažyti apsauginiais ir dekoratyviniais dažais ar kitomis medžiagomis, klijuoti pastatų vidines sienas ir lubas 

tapetais bei kitomis medžiagomis, tinkuoti dekoratyviu ir paprastu tinku pastatų viduje ir išorėje, dengti 

sienas, grindis ir kitus paviršius plytelėmis, tvirtinti gipskartonio ir kitas apdailos plokštes, šiltinti pastato 

fasadus įvairiomis termoizoliacinėmis plokštėmis, apdirbti medieną rankiniu būdu, atlikti medienos 

apdailą. 

 

BŪSIMO DARBO SPECIFIKA.  
Asmuo įgijęs apdailininko (statybininko) kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti 

individualią veiklą. Apdailininkas (statybininkas) dirba individualiai ir grupėse, naudojasi rankiniais 

įrankiais (mentėmis, brauktėmis, teptukais, šepečiais ir kt.), mažaisiais mechanizmais (pjovimo, gręžimo, 

purškimo ir kita įranga), tikrinimo ir matavimo prietaisais. Jis dirba pastato viduje ir išorėje. Tenka dirbti 

dideliame aukštyje. Darbo aplinka priklauso nuo oro sąlygų. Dirbant privalu dėvėti specialius darbo 

drabužius. 

 

STOJANT Į VŠĮ TELŠIŲ RPMC 

 

Reikalingas išsilavinimas – vidurinis ( mokymosi trukmė – 2 metai ). 

 

Sėkmingai baigę apdailininko (statybininko) mokymo programą įgysite šias kompetencijas: 

Kompetencijos Kompetencijų pasiekimą iliustruojantys mokymosi rezultatai 

Pažinti profesiją. Išmanyti apdailininko (statybininko) profesiją ir jos teikiamas galimybes darbo 

rinkoje. 

Suprasti apdailininko (statybininko) profesinę veiklą, veiklos procesus, funkcijas 

ir uždavinius. 

Demonstruoti jau turimus, neformaliuoju ir / ar savaiminiu būdu įgytus 

apdailininko (statybininko) kvalifikacijai būdingus gebėjimus. 

Saugiai elgtis 

ekstremaliose 

situacijose. 

Išmanyti ekstremalių situacijų tipus, galimus pavojus. 

Išmanyti saugaus elgesio ekstremaliose situacijose reikalavimus ir instrukcijas, 

garsinius civilinės saugos signalus. 

Reguliuoti fizinį 

aktyvumą. 

Išmanyti fizinio aktyvumo formas. 

Demonstruoti asmeninį fizinį aktyvumą. 

Taikyti fizinio aktyvumo formas, atsižvelgiant į darbo specifiką. 

Tausoti sveikatą ir 

saugiai dirbti. 

Išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, keliamus darbo vietai. 

Tinkuoti statinių 

konstrukcijas. 

Apibūdinti statybinių medžiagų ir gaminių rūšis, savybes, paskirtį. 

Išsiaiškinti statybos darbų rūšis ir statybos proceso organizavimą. 

Apibūdinti statinius. 

Pritaikyti pagrindines techninio brėžinio braižymo taisykles. 



Perskaityti statybinius brėžinius. 

Išvardinti tinkuotojo darbų saugos ir sveikatos reikalavimus. 

Išvardinti ir apibūdinti paviršių paruošimo ir tinkavimo įrankius bei prietaisus. 

Apibūdinti tinkavimo skiedinius paprastajam ir dekoratyviniam tinkui. 

Apibūdinti paviršių paruošimą tinkavimui. 

Apibūdinti tinko rūšis ir tinko sluoksnius. 

Apibūdinti paprastojo tinko technologinį procesą. 

Apibūdinti atbrailų formavimo technologiją. 

Apibūdinti kolonų ir piliastrų tinkavimo technologiją. 

Apibūdinti paviršių dengimo dekoratyviais tinkais technologiją. 

Apibūdinti tinkavimo šaltyje technologiją. 

Paruošti darbo vietą, tinkavimo skiedinius, įrankius, įrangą. 

Paruošti ir nužymėti paviršius tinkavimui. 

Ištinkuoti pastato vidines ir išorines konstrukcijas paprastu tinku. 

Ištinkuoti stulpus, piliastrus, atbrailas. 

Nutinkuoti dekoratyviniais skiediniais. 

Atlikti tinko remontą. 

Klijuoti plyteles 

ant vertikalių 

konstrukcijų. 

Išmanyti vertikalių paviršių apdailos plytelėmis darbų saugos ir sveikatos 

reikalavimus. 

Apibūdinti vertikalių paviršių apdailos plytelėmis darbo vietos paruošimą. 

Apibūdinti vertikalių paviršių apdailos plytelėmis medžiagas. 

Išvardinti vertikalių paviršių apdailos plytelėmis įrankius, įrangą, apibūdinti jų 

paskirtį. 

Apibūdinti apdailinamų vertikalių paviršių plytelėmis paruošimą. 

Apibūdinti plytelių klijavimo vertikalių paviršių technologijas. 

Paruošti vertikalių paviršių dangos plytelių klojėjo darbo vietą. 

Paruošti apdailinamą plytelėmis vertikalių konstrukcijų paviršių. 

Suklijuoti plyteles ant vertikalių paviršių. 

Užpildyti vertikalių konstrukcijų plytelių dangos siūles. 

Remontuoti vertikalių paviršių plytelių dangą. 

Dekoruoti 

paviršius tapetais. 

Apibūdinti įvairias apmušalų bei klijų rūšis. 

Parinkti įrankius, prietaisus bei priemones tapetams klijuoti. 

Išnagrinėti įvairių pastato paviršių paruošimo apdailai apmušalais technologijas. 

Išnagrinėti apmušalų klijavimo technologinį procesą. 

Nustatyti paviršiaus, apklijuoto apmušalais, defektus, jų atsiradimo priežastis 

bei pašalinimo būdus. 

Paruošti apdailai apmušalais įvairius pastato paviršius. 

Apklijuoti sienas ir sudėtingas patalpų vietas įvairių rūšių tapetais. 

Apklijuoti lubas popieriniais, viniliniais, stiklo pluošto tapetais. 

Apdailinti tapetuotą paviršių apvadais. 

Apklijuoti sienas kamštine danga. 

Dažyti įvairius 

paviršius 

rankiniais 

įrankiais ir 

mechanizuotu 

būdu. 

Išmanyti dažymo darbų saugos ir sveikatos reikalavimus, jų laikytis. 

Apibūdinti dažymo darbų darbo vietos paruošimą. 

Apibūdinti gruntus, glaistus, dažymo ir kitas pagalbines medžiagas pastato 

vidaus ir išorės dažymo darbams. 

Apibūdinti rankinius dažytojo įrankius bei prietaisus. 

Išnagrinėti įvairių pastato paviršių paruošimo dažymui technologijas. 

Išnagrinėti įvairių pastato paviršių dažymo technologinį procesą. 

Išnagrinėti pastato paviršių dažymo įvairiais dažų mišiniais technologinį procesą. 

Išnagrinėti fasadų dažymo technologijas. 

Apibūdinti koloristikos principus, taikomus pastatų dažymui. 

Įvertinti pastato paviršių dažymo darbų žiemą ypatumus. 

Apibūdinti dažyto paviršiaus defektus, jų atsiradimo priežastis ir pašalinimo 

būdus. 

Paaiškinti dažymo mechanizmų paskirtį, jų veikimo principą. 



Paruošti tonuotus vandeninius ir nevandeninius pastato paviršių dažymo 

mišinius, apskaičiuoti dažymo medžiagų sąnaudas. 

Paruošti dažymui įvairius pastato paviršius. 

Nudažyti pastato paviršius įvairiais dažų mišiniais rankiniais įrankiais. 

Nudažyti pastato paviršius mechanizuotai. 

Apšiltinti pastato 

fasadą 

termoizoliacinėmis 

plokštėmis. 

Išmanyti fasadų apšiltinimo darbų saugos ir sveikatos reikalavimus. 

Apibūdinti fasadų apšiltinimo darbo vietos paruošimą. 

Išvardinti fasadų apšiltinimo įrankius, įrangą, jų paskirtį. 

Apibūdinti fasadų apšiltinimo medžiagas. 

Apibūdinti fasadų paruošimą apšiltinimui. 

Apibūdinti fasadų apšiltinimo technologijas. 

Paruošti fasadų apšiltintojo darbo vietą, įrangą, paviršių. 

Paruošti fasado apšiltinimo medžiagas. 

Pritvirtinti termoizoliacines plokštes prie fasado. 

Dekoruoti pastato 

paviršius dažų 

mišiniais. 

Išnagrinėti paviršių apdailos trafaretais technologiją. 

Išnagrinėti paviršių apdailos imituojant marmurą technologiją. 

Išnagrinėti faktūrinės paviršių apdailos technologijas. 

Išnagrinėti paviršių apdailos dekoratyviniais dažais technologijas. 

Išnagrinėti kitus paviršių dekoravimo būdus. 

Dekoruoti paviršių, panaudojant trafaretus. 

Dekoruoti paviršių imituojant marmurą. 

Atlikti paviršiaus faktūrinę apdailą. 

Dekoruoti paviršių dekoratyviniais dažais. 

Dekoruoti paviršius kitais apdailos būdais. 

Tinkuoti 

mechanizuotu 

būdu. 

Apibūdinti aplinkosaugos reikalavimus statyboje. 

Apibūdinti paaukštinimo įrangą, jos rūšis ir paskirtį. 

Apibūdinti skiedinio ruošimo mechanizmus. 

Apibūdinti skiedinio tiekimo ir užpurškimo mechanizmus. 

Apibūdinti tinko užtrynimo mechanizmus. 

Apibūdinti tinkavimo paprastais skiediniais mechanizuotu būdu technologiją. 

Apibūdinti tinkavimo dekoratyviais mišiniais mechanizuotu būdu technologiją. 

Apibūdinti tinkavimo mechanizmų smulkų remontą, priežiūrą, eksploataciją. 

Paruošti darbo vietą, tinkavimui naudojamas medžiagas mechanizuotu būdu. 

Ištinkuoti paviršius paprastais skiediniais mechanizuotu būdu. 

Ištinkuoti dekoratyviais tinko mišiniais mechanizuotu būdu. 

Atlikti smulkų tinkavimo mechanizmų remontą. 

Atlikti 

horizontalių 

paviršių apdailą 

plytelėmis. 

Išmanyti horizontalių paviršių apdailos plytelėmis darbų saugos ir sveikatos 

reikalavimus. 

Apibūdinti horizontalių paviršių apdailos plytelėmis darbo vietos paruošimą. 

Apibūdinti horizontalių paviršių apdailos plytelėmis medžiagas. 

Išvardinti horizontalių paviršių apdailos plytelėmis įrankius, įrangą, apibūdinti jų 

paskirtį. 

Apibūdinti apdailinamų horizontalių paviršių plytelėmis paruošimą. 

Apibūdinti plytelių klijavimo ant horizontalių paviršių technologijas. 

Paruošti horizontalių paviršių dangos plytelių klojėjo darbo vietą. 

Paruošti apdailinamą plytelėmis horizontalių konstrukcijų paviršių. 

Suklijuoti plyteles ant grindų ir laiptų pakopų. 

Užpildyti horizontalių konstrukcijų plytelių dangos siūles. 

Suremontuoti horizontalių paviršių plytelių dangą. 

Montuoti apdailos 

plokštes ir 

tiesinius 

elementus. 

Apibūdinti įrankius ir tvirtinimo elementus naudojamus, montuojant plokštes ir 

tiesinius elementus. 

Apibūdinti apdailos plokštes ir tiesinius apdailos elementus. 

Išnagrinėti paviršių dengimo dailylentėmis technologiją. 

Išnagrinėti paviršių dengimo apdailos plokštėmis technologiją. 

Apibūdinti tiesinių apdailos elementų tvirtinimą. 

Apdailinti paviršius dailylentėmis. 



Sumontuoti apdailos plokštės. 

Pritvirtinti tiesinius apdailos elementus. 

Montuoti 

gipskartonio 

plokštes. 

Išmanyti gipskartonio plokščių montavimo darbų saugos ir sveikatos 

reikalavimus. 

Apibūdinti gipskartonio plokščių sistemų montavimo įrankius, prietaisus bei 

pagalbines priemones. 

Apibūdinti gipskartonio plokščių rūšis, karkaso profilius bei detales. 

Paaiškinti gipskartonio plokštės pjaustymo bei išpjovų darymo technologiją. 

Išnagrinėti gipskartonio plokščių pertvarų montavimo technologijas. 

Išnagrinėti pakabinamų lubų iš gipskartonio plokščių montavimo technologiją. 

Išnagrinėti sienų apdailos gipskartonio plokštėmis technologijas. 

Išnagrinėti gipskartonio plokščių siūlių užglaistymo būdus. 

Išvardinti ir apibūdinti gipskartonio plokščių konstrukcijų kokybinius 

reikalavimus. 

Sumontuoti gipskartonio plokščių pertvarą su metaliniu karkasu. 

Sumontuoti gipskartonio plokščių pertvarą su mediniu karkasu. 

Įrengti angas durims ir langams gipskartonio plokščių pertvaroje. 

Sumontuoti elektros instaliaciją gipskartonio pertvaroje. 

Sumontuoti lenktą gipskartonio plokščių pertvarą. 

Sumontuoti pakabinamas gipskartonio plokščių lubas. 

Atlikti sienų apdailą gipskartonio plokštėmis. 

Užglaistyti gipskartonio plokščių siūles. 

Apdirbti medieną 

rankiniu būdu. 

Išmanyti darbų saugos taisykles dirbant rankiniais medienos apdirbimo įrankiais. 

Panaudoti matavimo ir žymėjimo priemones. 

Paaiškinti pjovimo būdus ir pjovimo įrankių paskirtį. 

Apibūdinti rankinių oblių rūšis ir jų paruošimą darbui. 

Paaiškinti medienos kalimui, drožimui ir frezavimui naudojamus rankinius 

įrankius. 

Išmanyti rankinių gręžimo įrankių ir naudojamų grąžtų panaudojimą stalių 

darbuose. 

Apibūdinti medienos apdirbimą medžio dildėmis, švitriniu popieriumi ir 

elektriniais šlifuokliais. 

Apibūdinti medienos rankinio žievinimo ir tašymo būdus ir naudojamus įrankius. 

Apibūdinti pagalbinius staliaus įrankius. 

Paruošti darbo vietą. 

Atlikti rankinio medienos apdirbimo operacijas. 

Paruošti ir saugiai apdirbti medieną rankiniais elektriniais įrankiais. 

Pagaminti nesudėtingus medienos gaminius rankiniais ir rankiniais elektriniais 

įrankiais. 

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 – APDAILININKAS (STATYBININKAS) 

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 

4073288 Rankinis tinkavimas IV 15 

4073226 Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis IV 10 

4073289 Apmušalų klijavimas IV 5 

4073228 Dažymo darbai IV 10 



4073229 Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

plokštėmis 

IV 10 

4073230 Pastato paviršiaus dekoravimas dažų mišiniais IV 10 

4073290 Mechanizuotas tinkavimas IV 10 

4073232 Horizontalių paviršių apdaila plytelėmis IV 10 

4000002 Įvadas į darbo rinką IV 10 

4102201 Saugus elgesys ekstremaliose situacijose IV 1 

4102102 Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas IV 5 

Pasirenkamieji moduliai (iš viso 10 mokymosi kreditų) 

407320001 Apdailos plokščių ir tiesinių elementų 

montavimas 

IV 10 

407320002 Gipskartonio plokščių montavimas IV 10 

407320003 Medienos apdirbimas rankiniu būdu IV 10 

Pastaba. 1 kreditas 27 val. 

Baigus mokyklą išduodamas  profesinio mokymo diplomas. 

 

 


