
 

 
 

APDAILININKO (STATYBININKO) MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO 

PROGRAMA 

 

Programos valstybinis kodas: 211073201 

 

Programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui su pagrindiniu ugdymu 

 

Kvalifikacijos pavadinimas – apdailininkas (statybininkas) 

 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – II 

 

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: pradinis išsilavinimas ir mokymasis 

pagrindinio ugdymo programoje 

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – netaikoma 

 

Mokymosi trukmė – 3 metai 

 

Programos paskirtis.  

Apdailininko (statybininko) mokymo programa (toliau programa) skirta mokiniams, siekiantiems 

įgyti apdailininko profesinę kvalifikaciją. 

Pagrindinis programos tikslas - paruošti specialistą, gebantį atlikti mūrijimo, betonavimo, 

tinkavimo, dažymo, tapetavimo, plytelių klojimo, medienos apdirbimo, pastatų apšiltinimo, 

gipskartonio ir apdailos plokščių tvirtinimo darbus, skaityti statybinius brėžinius, išmanyti 

medžiagų mokslą, saugiai dirbti. Apdailininkas (statybininkas) turi būti lankstus, sugebantis 

prisitaikyti prie darbo aplinkos ir jos pakitimų, galintis dirbti kolektyve. 

 

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.  

 

 Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais. 

Modulio pavadinimas Apimtis mokymosi kreditais 
PROFESINIO MOKYMO DALYKAI 2372 
Bendrieji profesinio mokymo dalykai 270 
Civilinė sauga 20 
Ekonomikos ir verslo pagrindai 80 
Estetika 20 
Informacinės technologijos 70 
Lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba 40 
Kūno kultūra 40 
Profesijos mokymas 2102 
Pastatų dalys ir detalės 42 



 

 

 

Apmušalų klijavimas 100 
Medžiagų mokslas 40 
Mūrijimas ir betonavimas 175 
Medienos apdirbimas 180 
Tinkavimas 200 
Pastatų apšiltinimas 150 
Apdaila plytelėmis 150 
Dažymas ir darbas apmušalais 160 
Apdailos plokščių tvirtinimas 150 
Statybinė braižyba 80 
Darbuotojų sauga ir sveikata 40 
Koloristika 35 
Baigiamoj i praktika 600 

BENDROJO UGDYMO DALYKAI 
Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 34 
Lietuvių kalba (gimtoji) 156 
Užsienio kalba (1-oji) 102 
Užsienio kalba (2-oji) 68 
Matematika 122 
Informacinės technologijos 34 

GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS 
Biologija 48 
Fizika 68 
Chemija 68 

SOCIALINIS UGDYMAS 
Istorija 68 
Pilietiškumo pagrindai 34 
Geografija 48 

MENINIS UGDYMAS 
Dailė 34 
Muzika 34 
Kūno kultūra 138 
Iš viso valandų bendrojo ugdymo dalykams 1056 
Iš viso valandų profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo 
dalykams 

3428 

Pamokos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti ir 9 klasės 
dalykų programos patenkinamam pasiekimų lygiui siekti 

242 

Neformalusis švietimas 120 


