
 

STOGDENGYS 
 

DARBO APRAŠYMAS 

Stogdengys dirba grupėje. Šis specialistas dažniausiai dirba  su įvairiais elektriniais įrankiais  ir 

įrengimais. Stogdengiui  tenka  dirbti aukštyje,  todėl  jis privalo turėti  aukštalipio  ir  krovinių kabinėtojo  

pažymėjimus.  Stogdengiui, rengiančiam  plokščių  stogų  prilydomas  dangas, būtinas leidimas  dirbti  su  

ugnimi.  Stogdengys  dirba  atvirose  statybos  aikštelėse  esant  įvairioms  oro sąlygoms. Dėl darbų 

specifikos darbininkas aprūpinamas specialia apranga.  

Asmenys, įgiję stogdengio kvalifikaciją, galės dirbti statybos įmonėse. 

 

BŪSIMO DARBO SPECIFIKA.  
Asmuo įgijęs stogdengio kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. 

Stogdengys dirba atvirose statybos aikštelėse, įvairiomis oro sąlygomis, aukštyje; darbe naudojami įvairūs 

rankiniai ir elektriniai įrankiai bei įrenginiai, matavimo ir tikrinimo prietaisai. Dirbant privalu dėvėti 

specialius darbo drabužius ir naudoti asmeninės apsaugos priemones. 

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

privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą. 

 

STOJANT Į VŠĮ TELŠIŲ RPMC 

 

      Reikalingas išsilavinimas – vidurinis ( mokymosi trukmė – 1 metai ). 

       Vykdant tęstinį profesinį mokymą asmens ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir 

mokslo ministro nustatyta tvarka. 

 

Sėkmingai baigę stogdengio mokymo programą įgysite šias kompetencijas: 

Kompetencijos Kompetencijų pasiekimą iliustruojantys mokymosi rezultatai 

Įrengti stogdengio 

darbo vietą 

Išmanyti statybinių medžiagų ir gaminių rūšis, savybes, paskirtį. 

Išmanyti statybos darbų rūšis, statybos proceso organizavimo tvarką. 

Išmanyti statinių klasifikaciją, konstrukcijas, elementus. 

Išmanyti pagrindines brėžinių braižymo taisykles. 

Išmanyti aplinkosaugos reikalavimus statyboje. 

Išmanyti paaukštinimo įrangos montavimo reikalavimus 

Vartoti stogdengio specialybės terminus, laikantis valstybinės kalbos 

normų. 

Išmanyti stogdengio darbų saugos ir sveikatos reikalavimus. 

Įrengti stogdengio darbo vietą. 

Montuoti šlaitinio stogo 

laikančiąsias 

konstrukcijas 

Atlikti medienos žymėjimo ir rankinio medienos apdirbimo operacijas. 

Apdirbti medieną mechanizuotais įrankiais. 

Gaminti nesudėtingas konstrukcijas rankiniais ir mechanizuotais įrankiais. 

Jungti stogo laikančiųjų konstrukcijų elementus. 

Surinkti laikančiąsias stogo konstrukcijas. 

Įrengti šlaitinio stogo 

pagrindą, izoliacinius, 

Įrengti šlaitinio stogo pagrindą. 

Įrengti šlaitinio stogo apsauginius sluoksnius. 



apsauginius sluoksnius Įrengti šlaitinio stogo šiltinamąjį sluoksnį Išmanyti ekonomikos dėsnius, 

verslo organizavimo ir veiklos principus, makroekonominius reiškinius. 

Formuoti estetinę nuostatą į aplinką.  

Dengti šlaitinį stogą Paruošti medžiagas, naudojamas dengti stogą 

Dengti stogą vienetiniais dangos elementais. 

Dengti šlaitinį stogą metalo lakštais. 

Montuoti specialios 

paskirties šlaitinio stogo 

elementus 

Montuoti specialios paskirties elementus ir įrengti papildomas šlaitinio 

stogo detales. 

Tvirtinti šlaitinio stogo vėdinimo sistemos priemones. 

Tvirtinti vandens nutekėjimo nuo stogo sistemas. 

Remontuoti šlaitinio 

stogo konstrukcijos 

elementus, dangas ir 

izoliacinius sluoksnius 

Nustatyti šlaitinio stogo defektus. 

Remontuoti deformuotas stogo laikančiąsias konstrukcijas. 

Remontuoti šlaitinio stogo pagrindo sluoksnius. 

Remontuoti šlaitinio stogo izoliacinius sluoksnius. 

Remontuoti įvairias šlaitinių stogų dangas 

Dengti plokščią stogą 

ritininėmis ir 

mastikinėmis dangomis 

Įrengti plokščio stogo pagrindą 

Įrengti plokščio stogo dangą  

Įrengti plokščio stogo 

vėdinimo ir vandens 

surinkimo elementus 

Montuoti plokščio stogo vėdinimo sistemos elementus ir kitas detales 

Montuoti vandens nutekėjimo nuo plokščio stogo sistemos elementus 

Remontuoti plokščio 

stogo dangą ir 

izoliacinius sluoksnius 

Nustatyti plokščio stogo defektus, jų atsiradimo priežastis. 

Atlikti plokščio stogo remontą. 

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 – STOGDENGYS 

Jūs mokysitės šių modulių: 50 kreditų. 

Modulio pavadinimas LTKS lygis Apimtis kreditais 

Stogdengio darbo vietos paruošimas IV 5 

Šlaitinio stogo laikančiųjų konstrukcijų montavimas. IV 5 

Šlaitinio stogo sluoksnių įrengimas. IV 5 

Šlaitinio stogo dengimas. IV 5 

Šlaitinio stogo specialiosios paskirties elementų ir detalių 

montavimas. 

IV 5 

Šlaitinio stogo remontas. IV 5 

Plokščio stogo dengimas ritininėmis ir mastikinėmis dangomis. IV 5 

Plokščio stogo vėdinimo ir vandens nutekėjimo detalių 

įrengimas. 

IV 5 

Plokščio stogo remontas. IV 5 

Įvadas į darbo rinką. - 5 

Pastaba: 1 kreditas 18 val. 

Baigus mokymo programą išduodamas profesinio mokymo diplomas. 

 

 

 

 


