
 

 
 

APDAILININKO (STATYBININKO) PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA 

 

Programos valstybinis kodas: 217073201 

 

Programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui 

 

Kvalifikacijos pavadinimas – apdailininkas (statybininkas) 

 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – II 

 

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: pradinis išsilavinimas  

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – Asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių dėl intelekto sutrikimo 

 

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 3452 

Profesijos mokymas  3262 

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 

Bendroji elektrotechnika 58 

Statybinės medžiagos 70 

Pasiruošimas tinkavimo darbams 124 

Rankinis tinkavimas 114 

Mechanizuotas tinkavimas 90 

Baigiamoji praktika 600 

Bendrieji profesinio mokymo dalykai 190 

Civilinė sauga  20 

Ekonomikos ir verslo pagrindai   60 

Estetika 20 

Informacinės technologijos 40 

Lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba 50 

Bendrojo ugdymo dalykai 220 

Dorinis ugdymas  50 

Kūno kultūra: 170 

Iš viso: 3672 

Neformalusis švietimas 240 


