
 

 

DAŽYTOJO-TINKUOTOJO PADĖJĖJAS 
 

DARBO APRAŠYMAS.  

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojo 

padėjėjui ir tinkuotojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, 

vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, paruošti statinių paviršius dažymo darbams, dažyti statinių 

paviršius ir klijuoti apmušalus, tinkuoti statinio vidaus patalpas ir išorės konstrukcijas. 

 

BŪSIMO DARBO SPECIFIKA. 

 Asmuo, įgijęs dažytojo padėjėjo ir tinkuotojo padėjėjo kvalifikacijas, galės dirbti statybos įmonėse. 

Darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dažniausiai dirbama patalpose. Dėl 

darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialiąja apranga. 

Dažytojo padėjėjas ir tinkuotojo padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, 

ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos 

principais. 

Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno 

koordinacija, fizinė ištvermė. Darbuotojo veikla yra koordinuojama ir prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos 

darbuotojo, jis pagal nurodymus atlieka paprastus veiksmus ir operacijas, padedant ir prižiūrint aukštesnės 

kvalifikacijos darbuotojui, atlikdamas užduotis naudojasi rašytine ir žodine informacija, teikia grįžtamąjį 

ryšį.  

Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba 

privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą. 

 

STOJANT Į VŠĮ TELŠIŲ RPMC 

Reikalingas išsilavinimas – nereglamentuotas ir mokymasis socialinių įgūdžių programoje ( 

mokymosi trukmė – 3 metai). 

 

Sėkmingai baigę dažytojo – tinkuotojo padėjėjo mokymo programą įgysite šias kompetencijas:  

Kompetencijos Kompetencijų pasiekimą iliustruojantys mokymosi rezultatai 

Pažinti profesiją. Apibrėžti dažytojo padėjėjo ir tinkuotojo padėjėjo profesijas ir jų teikiamas 

galimybes darbo rinkoje. 

Nusakyti bendrais bruožais dažytojo padėjėjo ir tinkuotojo padėjėjo veiklos 

procesus. 

Demonstruoti jau turimus, neformaliuoju ir (arba) savaiminiu būdu įgytus 

dažytojo padėjėjo ir tinkuotojo padėjėjo kvalifikacijoms būdingus 

gebėjimus. 

Saugiai elgtis 

ekstremaliose situacijose. 

Apibūdinti ekstremalių situacijų tipus, galimus pavojus. 

Įvardyti saugaus elgesio ekstremaliose situacijose reikalavimus ir 

instrukcijas, garsinius civilinės saugos signalus. 



Reguliuoti fizinį 

aktyvumą. 

Išvardyti fizinio aktyvumo formas. 

Demonstruoti asmeninį fizinį aktyvumą. 

Taikyti nesudėtingas fizinio aktyvumo formas, atsižvelgiant į darbo 

specifiką. 

Tausoti sveikatą ir 

saugiai dirbti. 

Įvardyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, keliamus darbo vietai.  

Sandėliuoti statinio 

dažymo, tinkavimo 

medžiagas, gaminius ir 

įrangą pagal nurodymus. 

Apibrėžti saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo reikalavimus. 

Išvardyti statybinių medžiagų ir gaminių rūšis, apibūdinti jų savybes ir 

paskirtį. 

Pakrauti, iškrauti ir sandėliuoti statinio dažymo ir tinkavimo darbams 

reikalingas medžiagas, gaminius ir įrangą. 

Paruošti ir sutvarkyti 

dažytojo, tinkuotojo 

darbo vietą pagal 

nurodymus. 

Išvardyti dažytojo ir tinkuotojo asmeninės apsaugos priemones, darbuotojų 

saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimus. 

Apibrėžti tvarios statybos principus. 

Paruošti dažytojo, tinkuotojo darbo vietas pagal darbų saugos reikalavimus, 

ergonomikos bei tvarios statybos principus. 

Apibrėžti saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimus. 

Sumontuoti ir išmontuoti paaukštinimo įrangą. 

Paruošti dažymo ir tinkavimo darbų įrangą, priemones, inventorių, įrankius 

darbui. 

Išdėstyti dažymo ir tinkavimo medžiagas darbo zonoje. 

Sutvarkyti dažytojo, tinkuotojo darbo vietą ir atliekas. 

Paruošti statinio 

paviršius dažymo 

darbams pagal 

nurodymus. 

Išvardyti statinio paviršių paruošimo dažyti įrankius, įrangą ir priemones. 

Apibrėžti statinio paviršių paruošimo dažymo darbams technologines 

operacijas, jų atlikimo seką. 

Atlikti statinio paviršių paruošimo dažyti operacijas. 

Šlifuoti statinio glaistytus 

paviršius pagal 

nurodymus. 

Išvardyti glaistytų statinio paviršių šlifavimo įrankius ir priemones. 

Apibrėžti glaistytų statinio paviršių šlifavimo operacijas, jų atlikimo seką. 

Atlikti glaistytų statinio paviršių šlifavimo operacijas. 

Gruntuoti statinio 

dažomus paviršius pagal 

nurodymus.  

Išvardyti gruntavimo įrankius, priemones. 

Apibrėžti gruntavimo operacijas, jų atlikimo seką. 

Atlikti statinio paviršių gruntavimo operacijas. 

Dažyti nesudėtingus 

statinio elementus ir 

konstrukcijas pagal 

nurodymus. 

Išvardyti statinio elementų ir konstrukcijų dažymo būdus, įrankius ir 

pagalbines priemones. 

Apibrėžti statinio elementų ir konstrukcijų dažymo technologines 

operacijas, jų seką. 

Dažyti nesudėtingus statinio elementus ir konstrukcijas teptukais, voleliais. 

Dažyti medinius, metalinius, betoninius, tinkuotus, glaistytus, gipskartonio 

paviršius. 

Padėti dekoruoti pastato 

paviršius apmušalais. 

Išvardyti apmušalų rūšis, jų klijavimo būdus. 

Apibrėžti apmušalų klijavimo technologines operacijas, jų seką. 

Atlikti apmušalų klijavimo technologines operacijas. 

Paruošti skiedinius 

tinkavimo darbams pagal 

nurodymus.  

Išvardyti tinko skiedinio rūšis. 

Apibrėžti tinko skiedinių ruošimo rankiniu ir mechanizuotu būdu operacijas, 

jų seką. 

Paruošti tinko skiedinį rankiniu ir mechanizuotu būdais. 

Paruošti statinio 

konstrukcijų paviršius 

tinkavimo darbams pagal 

nurodymus. 

Apibrėžti statinio konstrukcijų paviršių paruošimo tinkavimo darbams 

technologiją. 

Atlikti statinio konstrukcijų paviršių paruošimo tinkavimo darbams 

operacijas. 

Padėti tinkuoti statinių 

konstrukcijas.  

Apibrėžti tinkavimo darbų operacijas, jų seką. 

Atlikti tinkavimo operacijas. 

Paruošti apdailinamą 

plytelėmis paviršių pagal 

nurodymus. 

Išvardyti vertikalių ir horizontalių paviršių tipus statinio viduje ir išorėje, 

apdailinamus plytelėmis. 

Apibrėžti paviršių paruošimo apdailai plytelėmis operacijas, jų seką. 

Atlikti paviršių paruošimo apdailai plytelėmis operacijas. 



Padėti klijuoti plyteles. Apibrėžti plytelių klijavimo ant vidaus ir išorės paviršių operacijas, jų seką. 

Paruošti medžiagas plytelių klijavimo darbams. 

Atlikti siūlių paruošimo užpildymui ir jų užpildymo operacijas. 

Formuoti darbinius 

įgūdžius realioje darbo 

vietoje. 

Susipažinti su būsimo darbo specifika ir darbo vieta. 

Įvardyti asmenines integracijos į darbo rinką galimybes. 

Demonstruoti realioje darbo vietoje įgytas kompetencijas. 

 

Suteikiama profesinė kvalifikacija – dažytojo padėjėjas, tinkuotojo padėjėjas. 

Jūs mokysitės šių modulių: 60 kreditų. 

Valstybinis 

kodas 

Modulio pavadinimas LTKS lygis Apimtis 

mokymosi 

kreditais 

2000001 Įvadas į profesiją II 1 

2102201 Saugus elgesys ekstremaliose situacijose II 1 

2102102 Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas II 1 

2102202 Darbuotojų sauga ir sveikata II 2 

207320007 Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas 

(dažytojo-tinkuotojo padėjėjo) 

II 10 

207320005 Statinių paviršių paruošimas dažymo darbams II 5 

207320006 Statinių paviršių dažymas ir apmušalų 

klijavimas 

II 15 

207320009 Statinio vidaus patalpų ir išorės konstrukcijų 

tinkavimas 

II 15 

2000002 Įvadas į darbo rinką II 5 

Pasirenkamieji moduliai (iš viso 5 mokymosi kreditų) 

207320011 Paviršių apdaila plytelėmis II 5 

207320010 Pastatų fasadų ir pamatų šiltinimas II 5 

Pastaba. 1 kreditas 27 val. 

Baigus mokyklą išduodamas  profesinio mokymo diplomas. 


