APDAILININKAS
DARBO APRAŠYMAS
Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojui, plytelių
klojėjui, tinkuotojui, parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam
prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, glaistyti ir dažyti
statinių paviršius rankiniu ir mechanizuotu būdu, dekoruoti statinių paviršius apmušalais ir dažų mišiniais,
apdailinti paviršius plytelėmis ir atlikti plytelių dangos remontą, tinkuoti statinio konstrukcijas rankiniais
įrankiais ir mechanizuotu būdu, atlikti tinko remontą.
BŪSIMO DARBO SPECIFIKA.
Asmuo, įgijęs dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo kvalifikacijas galės dirbti statybos įmonėse arba
vykdyti individualią veiklą.
Darbo sąlygos: dirbama pastatų patalpose ir lauke su aplinkai ir žmogui agresyviomis medžiagomis,
tenka dirbti dideliame aukštyje; darbo aplinka gali būti dulkėta, purvina, priklausoma nuo oro sąlygų. Dėl
darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.
Dažytojas, plytelių klojėjas, tinkuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos,
ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios
statybos principais.
Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: atsakingumas, pareigingumas, kūno koordinacija,
fizinė ištvermė. Dažytojas, plytelių klojėjas, tinkuotojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis,
naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba.
Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba
privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.
STOJANT Į VŠĮ TELŠIŲ RPMC
Reikalingas išsilavinimas – pagrindinis ( mokymosi trukmė – 3 metai ir mokymasis vidurinio ugdymo
programoje).
Sėkmingai baigę apdailininko (statybininko) mokymo programą įgysite šias kompetencijas:
Kompetencijos
Kompetencijų pasiekimą iliustruojantys mokymosi rezultatai
Pažinti profesiją.
Apibūdinti apdailininko profesiją ir jos teikiamas galimybes darbo rinkoje.
Apibūdinti apdailininko veiklos procesus.
Demonstruoti jau turimus, neformaliuoju ir (arba) savaiminiu būdu įgytus
dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo kvalifikacijoms būdingus gebėjimus.
Saugiai elgtis
Apibūdinti ekstremalių situacijų tipus, galimus pavojus.
ekstremaliose
Išmanyti saugaus elgesio ekstremaliose situacijose reikalavimus ir instrukcijas,
situacijose.
garsinius civilinės saugos signalus.

Reguliuoti fizinį
aktyvumą.

Išvardyti fizinio aktyvumo formas.
Demonstruoti asmeninį fizinį aktyvumą.
Taikyti fizinio aktyvumo formas, atsižvelgiant į darbo specifiką.
Tausoti sveikatą ir Įvardyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, keliamus darbo vietai.
saugiai dirbti.
Sandėliuoti
Apibūdinti saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo reikalavimus.
statinio dažymo,
Apibūdinti statybinių medžiagų ir gaminių rūšis, savybes, paskirtį.
plytelių klojimo,
Sandėliuoti statinio dažymo, plytelių klojimo, tinkavimo darbams reikalingas
tinkavimo
medžiagas, gaminius ir įrangą, laikantis gamintojo reikalavimų ir nepažeidžiant
medžiagas,
jų kokybės.
gaminius ir
įrangą.
Paruošti ir
Apibūdinti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo asmeninės apsaugos priemones,
sutvarkyti
darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos
dažytojo, plytelių
reikalavimus.
klojėjo, tinkuotojo Apibūdinti tvarios statybos principus.
darbo vietą.
Paruošti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo darbo vietą pagal darbuotojų
saugos reikalavimus, ergonomikos principus.
Apibūdinti saugaus darbo aukštyje reikalavimus.
Sumontuoti paaukštinimo įrangą pagal reikalavimus.
Sutvarkyti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo darbo vietą ir atliekas.
Paruošti dažymo, tinkavimo, plytelių klojimo įrangą, priemones, inventorių,
įrankius darbui.
Skaityti statinio
Apibūdinti pagrindines techninio brėžinio braižymo taisykles.
darbo projektą.
Apibūdinti statinių klasifikaciją, konstrukcijas, elementus.
Skaityti statinio darbo projekte pateiktus duomenis apdailos darbų atlikimui.
Komentuoti duomenis, pateiktus apdailos darbų atlikimui statinio
skaitmeniniame modelyje.
Paruošti dažomus Apibūdinti gruntus, glaistus, dažymo, pagalbines medžiagas statinio vidaus ir
išorės dažymo darbams.
statinio paviršius
Išnagrinėti statinio paviršių paruošimo dažymui technologiją.
ir medžiagas.
Paruošti dažymui statinio paviršius.
Paruošti tonuotus vandeninius ir nevandeninius statinio paviršių dažymo,
glaistymo mišinius, apskaičiuoti medžiagų sąnaudas.
Glaistyti ir šlifuoti Apibūdinti dažomų statinio paviršių glaistymo ir šlifavimo technologiją.
Glaistyti statinio paviršius, naudojant rankinius įrankius.
statinio dažomus
paviršius rankiniu Šlifuoti glaistytą statinio paviršių, naudojant rankinius įrankius.
būdu.
Dažyti statinio
paviršius rankiniu
būdu.

Glaistyti ir šlifuoti
statinio paviršius
mechanizuotu
būdu.

Išnagrinėti statinio paviršių dažymo dažų mišiniais technologinį procesą.
Išnagrinėti fasadų dažymo technologiją.
Apibūdinti koloristikos principus, taikomus statinio dažymui.
Parinkti dažymo įrankius pagal dažomo statinio paviršiaus ir dažų tipą.
Įvertinti statinio paviršių dažymo darbų žiemą ypatumus.
Dažyti rankiniais įrankiais statinio įvairių tipų paviršius ir konstrukcijas.
Apibūdinti dažyto statinio paviršiaus defektus, jų atsiradimo priežastis ir
pašalinimo būdus.
Atlikti dažyto statinio paviršiaus remontą.
Apibūdinti glaistymo ir šlifavimo mechanizmų paskirtį, jų veikimo principą.
Paruošti glaistymo, šlifavimo mechanizmus darbui, atlikti smulkų remontą.
Glaistyti statinio paviršius glaisto purškimo įrenginiais.
Šlifuoti glaistytą statinio paviršių glaisto šlifuokliais.

Dažyti statinio
paviršius
mechanizuotu

Apibūdinti dažymo mechanizmų paskirtį, jų veikimo principą.
Paruošti dažymo mechanizmus darbui, atlikti smulkų remontą.
Nudažyti statinio paviršius, naudojant dažymo purkštuvus ir aparatus.

būdu.
Dekoruoti pastato
paviršius
apmušalais.

Dekoruoti statinio
paviršius dažų
mišiniais.

Paruošti
apdailinamą
plytelėmis
vertikalų paviršių.
Klijuoti plyteles
ant vertikalių
paviršių.

Remontuoti
vertikalių paviršių
plytelių dangą.
Paruošti
horizontalių
paviršių pagrindą
plytelių dangai.
Klijuoti plyteles
ant horizontalių
paviršių.

Remontuoti
grindų ir laiptų
plytelių dangą.
Paruošti
skiedinius ir
statinio
konstrukcijų
paviršius
tinkavimo
darbams.
Tinkuoti statinio
konstrukcijas
paprastais
skiediniais

Apibūdinti apmušalų ir klijų rūšis.
Išnagrinėti pastato paviršių paruošimo apdailai apmušalais technologiją.
Išnagrinėti pastato paviršių apdailos apmušalais technologiją.
Apklijuoti sienas apmušalais.
Apdailinti apvadais apmušalais dekoruotą paviršių.
Apklijuoti sienas kamštine danga.
Pašalinti paviršiaus, apklijuoto apmušalais, defektus.
Apibūdinti statinio paviršių dekoratyvinio dažymo technologiją.
Dekoruoti statinio paviršių, naudojant trafaretus.
Atlikti statinio paviršiaus faktūrinę apdailą.
Dekoruoti statinio paviršius dažymo mišiniais.
Dekoruoti statinio paviršius, naudojant įvairius įrankius ir įrangą.
Atlikti dekoruoto statinio paviršiaus remontą.
Apibūdinti apdailinamų plytelėmis vertikalių paviršių paruošimą.
Paruošti apdailinamus plytelėmis pastato vidaus vertikalius paviršius.
Įrengti sienų hidroizoliaciją šlapiose patalpose.
Paruošti pastato fasadą apdailai plytelėmis.
Apibūdinti plytelių klijavimo ant vertikalių paviršių technologiją.
Parengti plytelių išdėstymo ant vertikalių paviršių planą.
Apdailinti vienetinėmis plytelėmis pastato vidaus vertikalius paviršius.
Apdailinti mozaikinėmis plytelėmis pastato vidaus vertikalius paviršius.
Apdailinti plytelėmis fasadus.
Užpildyti vertikalių paviršių plytelių dangos siūles.
Parinkti plytelių dangos remonto būdą ir medžiagas.
Nuardyti remontuojamą plytelių dangą.
Užklijuoti naujas plyteles ant remontuojamų vertikalių paviršių.
Užpildyti remontuojamos vertikalių paviršių plytelių dangos siūles.
Apibūdinti apdailinamų plytelėmis horizontalių paviršių paruošimą.
Įrengti grindų išlyginamąjį sluoksnį.
Įrengti grindų hidroizoliaciją šlapiose patalpose, terasose, balkonuose.
Paruošti grindų ir laiptų paviršių plytelių klijavimui.
Apibūdinti plytelių klijavimo ant horizontalių paviršių technologiją.
Parengti plytelių išdėstymo ant horizontalių paviršių planą.
Klijuoti vienetines plyteles ant grindų.
Klijuoti mozaikines plyteles ant grindų.
Klijuoti plyteles ant laiptų.
Užpildyti horizontalių paviršių plytelių dangos siūles.
Parinkti plytelių dangos remonto būdą ir medžiagas.
Nuardyti remontuojamą plytelių dangą.
Užklijuoti naujas plyteles ant remontuojamo horizontalaus paviršiaus.
Užpildyti remontuojamo horizontalaus paviršiaus plytelių dangos siūles.
Apibūdinti tinkavimo skiedinius paprastam ir dekoratyviniam tinkui.
Apibūdinti statinio konstrukcijų paviršių paruošimą tinkavimui.
Paruošti ir nužymėti statinio konstrukcijų paviršius tinkavimui.

Apibūdinti paprasto tinko rūšis ir tinko sluoksnius.
Apibūdinti paprasto tinko technologinį procesą.
Ištinkuoti statinio vidines ir išorines konstrukcijas paprastais skiediniais.

rankiniu būdu.
Dengti statinio
konstrukcijas
dekoratyviniu
tinku rankiniu
būdu.

Apibūdinti dekoratyvinio tinko rūšis.
Apibūdinti dekoratyvinio tinko technologinį procesą.
Ištinkuoti statinio vidines ir išorines konstrukcijas dekoratyviniu tinku.

Tinkuoti statinio
konstrukcijas
mechanizuotu
būdu.
Remontuoti
paprastą tinką.

Apibūdinti skiedinio paruošimo, padavimo, užpurškimo, tinko užtrynimo įrangą.
Paruošti tinkavimo įrangą darbui, atlikti smulkų remontą.
Užpurkšti ir užtrinti tinką mechanizuotu būdu.

Pasirenkamieji
moduliai
Įrengti karkasą
gipskartonio
plokščių
montavimo
darbams.

Apibūdinti tinko defektus ir jų atsiradimo priežastis.
Paruošti paprastą tinką remontui.
Tinkuoti remontuojamą tinko vietą.
Apibūdinti gipskartonio plokščių montuotojo saugos ir sveikatos reikalavimus.
Apibūdinti karkaso gipskartonio plokštėms montuoti profilius, detales, įrengimo
technologiją.
Sumontuoti karkasą gipskartonio plokščių tvirtinimui.

Montuoti
gipskartonio
plokštes.

Apibūdinti gipskartonio plokščių rūšis, montavimo technologiją.
Tvirtinti gipskartonio plokštes prie karkaso.

Paruošti šiltinamų
fasadų ir pamatų
paviršius.

Apibūdinti fasadų šiltintojo saugos ir sveikatos reikalavimus.
Apibūdinti šiltinamų pastatų fasadų ir pamatų paviršių paruošimo technologiją.
Paruošti pastatų fasadų paviršius šiltinimui.
Paruošti pastatų pamatų paviršius šiltinimui.
Įrengti drenažą.
Apibūdinti pastatų fasadų ir pamatų šiltinimo termoizoliacinėmis medžiagomis
technologiją.
Pritvirtinti termoizoliacines medžiagas prie pastato fasado ir pamatų pagal
brėžinį.

Pritvirtinti
termoizoliacinę
medžiagą.

Suteikiama profesinė kvalifikacija – DAŽYTOJAS, PLYTELIŲ KLOJĖJAS, TINKUOTOJAS
Jūs mokysitės šių modulių: 110 kreditų.
Valstybinis
kodas

Modulio pavadinimas

LTKS lygis

3000004
3102202
3102201
3102103
307320034

Įvadas į profesiją
Darbuotojų sauga ir sveikata
Saugus elgesys ekstremaliose situacijose
Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas
Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas
(apdailininko)
Statinių paviršių glaistymas ir dažymas
rankiniu būdu
Statinių paviršių glaistymas ir dažymas
mechanizuotu būdu
Statinių paviršių dekoravimas
Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir
plytelių dangos remontas

III
III
III
III
III

Apimtis
mokymosi
kreditais
2
2
1
5
10

III

10

III

10

III
III

10
10

307320038
307320039
307320042
307320011

Horizontalių paviršių apdaila plytelėmis ir
plytelių dangos remontas
307320010
Statinio konstrukcijų tinkavimas rankiniais
III
įrankiais
307320045
Statinio konstrukcijų tinkavimas mechanizuotu
III
būdu ir tinko remontas
3000003
Įvadas į darbo rinką
III
Pasirenkamieji moduliai (iš viso 10 mokymosi kreditų)
307320021
Gipskartonio plokščių montavimas
III
307320016
Pastatų fasadų ir pamatų šiltinimas
III
Pastaba. 1 kreditas 27 val.
307320043

Baigus mokyklą išduodamas profesinio mokymo diplomas.

10
10
10
10
10

