
 

APDAILININKAS (STATYBININKAS) 
 

DARBO APRAŠYMAS 

Asmuo, įgijęs apdailininko kvalifikaciją gebės: parinkti statybos medžiagas, montuoti palypėjimo 

įrangą, mūryti nesudėtingas konstrukcijas, apdirbti medieną rankiniais įrankiais, įrengti betoninį pagrindą, 

skaityti darbo brėžinius, apšiltinti pastatą termoizoliacinėmis plokštėmis, paruošti įvairius paviršius 

tinkavimui, dažymui, tapetų klijavimui, plytelių klojimui, tinkuoti, dažyti rankiniu ir mechaniniu būdu, 

kloti plyteles ant horizontalių ir vertikalių paviršių, klijuoti apmušalus, tapetus, tvirtinti gipso kartono 

plokštes, montuoti apdailos plokštes ir tiesinius elementus.  

BŪSIMO DARBO SPECIFIKA.  
Įgiję apdailininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti apdailininkais (statybininkais) tiek patalpose, tiek 

statybų aikštelėse samdomais darbuotojais pastatų statybos ir remonto darbus vykdančiose įmonėse. 

 

STOJANT Į VŠĮ TELŠIŲ RPMC 

 

Reikalingas išsilavinimas – pradinis ( mokymosi trukmė – 3 metai). 

Kiti reikalavimai. Asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo. 

 

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

1. Parinkti statybos medžiagas 

2. Montuoti palypėjimo įrangą 

3. Mūryti nesudėtingas konstrukcijas 

4. Apdirbti medieną rankiniais įrankiais 

5. Įrengti betoninį pagrindą 

6. Skaityti darbo brėžinius 

7. Mokėti saugiai dirbti 

8. Apšiltinti pastatą termoizoliacinėmis plokštėmis 

9. Tinkuoti rankiniais įrankiais 

10. Tinkuoti mechanizuotu būdu 

11. Kloti plyteles ant horizontalių paviršių 

12. Kloti plyteles ant vertikalių paviršių 

13. Dažyti rankiniais įrankiais 

14. Dažyti mechanizuotu būdu 

15. Klijuoti apmušalus 

16. Tvirtinti gipskartonio plokštes 

17. Montuoti apdailos plokštes ir tiesinius elementus 

 

Suteikiama profesinė kvalifikacija – APDAILININKAS (STATYBININKAS) 

Jūs mokysitės šių dalykų: 



Dalyko pavadinimas Valandų 

skaičius 

Civilinė sauga 20 

 Ekonomikos ir verslo pagrindai 60 

Estetika 20 

Profesijos informacinės technologijos 40 

Lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba 50 

Dorinis ugdymas (etika) 50 

Kūno kultūra 170 

Aplinkos apsauga 40 

Apmušalų klijavimas 200 

Darbuotojų sauga ir sveikata 40 

Dažymo darbai 200 

Interjero ir eksterjero dizaino pagrindai 40 

Medienos apdirbimas 133 

Betonavimo darbai 100 

Mūrijimo darbai 200 

Pastatų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis 170 

Pastatų sandara 37 

Pasirengimas plytelių dangos įrengimui 105 

Vertikalių paviršių aptaisymas plytelėmis 200 

Horizontalių paviršių aptaisymas plytelėmis 200 

Gipskartonio plokščių montavimas 200 

Apdailos plokščių ir tiesinių elementų montavimas 102 

Statybinė braižyba 132 

Statybinės mašinos ir mechanizmai 107 

Elektros montavimo darbai 58 

Statybinės medžiagos 70 

Pasiruošimas tinkavimo darbams 124 

Rankinis tinkavimas 114 

Mechanizuotas tinkavimas 90 

Praktika 600 

 

Baigus mokyklą išduodamas  profesinio mokymo diplomas. 

 

 


