
Modulio pavadinimas – „Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (dažytojo-tinkuotojo padėjėjo)“ 

 

Valstybinis kodas 207320007 

Modulio LTKS lygis II 

Apimtis mokymosi 

kreditais 

10 

Asmens pasirengimo 

mokytis modulyje 

reikalavimai (jei 

taikoma) 

Netaikoma. 

Kompetencijos Mokymosi rezultatai Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti 

1. Sandėliuoti statinio 

dažymo, tinkavimo 

medžiagas, gaminius ir 

įrangą pagal nurodymus. 

1.1 Apibrėžti saugaus 

krovinių perkėlimo ir 

sandėliavimo reikalavimus. 

Tema. Saugus krovinių perkėlimas ir sandėliavimas 

 Saugaus krovinių perkėlimo reikalavimai 

 Saugaus krovinių sandėliavimo reikalavimai  

1.2. Išvardyti statybinių 

medžiagų ir gaminių rūšis, 

apibūdinti jų savybes ir 

paskirtį. 

Tema. Statybinių medžiagų klasifikacija, gaminių rūšys, jų paskirtis 

 Statybinių medžiagų klasifikacija pagal sudėtį ir paskirtį 

 Statybinių gaminių rūšys ir jų paskirtis 

Tema. Statybinių medžiagų savybės 

 Svarbiausios statybinių medžiagų fizinės savybės 

 Svarbiausios statybinių medžiagų mechaninės savybės 

 Svarbiausios statybinių medžiagų cheminės savybės 

 Svarbiausios statybinių medžiagų technologinės savybės 

Tema. Rišamosios medžiagos 

 Rišamųjų medžiagų klasifikacija pagal paskirtį 

 Tinkavimo mišinių rišamosios medžiagos 

Tema. Užpildai 

 Užpildų klasifikacija pagal paskirtį 

 Tinkavimo mišinių užpildai 

Tema. Dažymo medžiagos 

 Gruntai, jų paskirtis 

 Glaistai, jų paskirtis 

 Vandeniniai dažų mišiniai, jų paskirtis 

 Nevandeniniai dažų mišiniai, jų paskirtis 



Tema. Termoizoliacinės medžiagos, jų tvirtinimo priemonės 

 Termoizoliacinių medžiagų paskirtis, jų rūšys 

 Termoizoliacinių medžiagų tvirtinimo priemonės 

Tema. Hidroizoliacinės medžiagos 

 Hidroizoliacinių medžiagų paskirtis, jų klasifikacija 

 Hidroizoliacinės medžiagos, naudojamos apdailos darbams 

Tema. Gamtiniai ir dirbtiniai akmenys 

 Gamtinių akmenų rūšys, jų panaudojimas statyboje 

 Dirbtiniai akmenys, jų panaudojimas statyboje 

Tema. Metalai ir jų gaminiai 

 Metalai, jų panaudojimas statyboje 

 Metalo gaminiai, rūšys, jų panaudojimas statyboje 

Tema. Mediena ir jos gaminiai 

 Mediena, jos rūšys 

 Medienos gaminiai, jų panaudojimas statyboje 

1.3. Pakrauti, iškrauti ir 

sandėliuoti statinio dažymo ir 

tinkavimo darbams 

reikalingas medžiagas, 

gaminius ir įrangą. 

Tema. Statinio dažymo darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos 

saugojimas statybvietėje 

 Statinio dažymo darbams reikalingų medžiagų, gaminių, įrangos 

pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo 

nurodymus 

 Statinio dažymo darbams skirtų medžiagų, gaminių ir įrangos 

sandėliavimas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus 

Tema. Statinio tinkavimo darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos 

saugojimas statybvietėje 

 Statinio tinkavimo darbams reikalingų medžiagų, gaminių, įrangos 

pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo 

nurodymus 

 Statinio tinkavimo darbams skirtų medžiagų, gaminių ir įrangos 

sandėliavimas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus 

2. Paruošti ir sutvarkyti 

dažytojo, tinkuotojo 

darbo vietą pagal 

nurodymus. 

2.1. Išvardyti dažytojo ir 

tinkuotojo asmeninės 

apsaugos priemones, 

darbuotojų saugos ir 

Tema. Dažytojo, tinkuotojo saugos ir sveikatos taisyklės 

 Dažytojo ir tinkuotojo saugos instrukcija 

 Asmeninės apsaugos priemonės ir jų paskirtis 

Tema. Priešgaisrinė sauga, elektrosauga dažytojo ir tinkuotojo darbo vietoje 



sveikatos, priešgaisrinės 

saugos, aplinkosaugos 

reikalavimus. 

 Elektrosaugos reikalavimai 

 Priešgaisrinės saugos reikalavimai 

Tema. Aplinkosauga dažytojo ir tinkuotojo darbo vietoje 

 Norminiai ir įstatyminiai dokumentai, reglamentuojantys 

aplinkosaugą statybvietėje 

 Aplinkosaugos reikalavimai statybvietėje 

 Atliekų sutvarkymo reikalavimai 

2.2. Apibrėžti tvarios statybos 

principus. 
Tema. Tvarios statybos samprata 

 Tvarios statybos sąvoka 

 Tvarios statybos tikslai ir principai 

2.3. Paruošti dažytojo, 

tinkuotojo darbo vietas pagal 

darbų saugos reikalavimus, 

ergonomikos bei tvarios 

statybos principus. 

Tema. Dažytojo darbo vieta 

 Ergonomikos ir tvarios statybos reikalavimai dažytojo darbo vietai 

 Dažymui skirtos darbo vietos parengimas ir sutvarkymas, 

vadovaujantis darbuotojų saugos, ergonomikos ir tvarios statybos reikalavimais 

pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus 

Tema. Tinkuotojo darbo vieta 

 Ergonomikos ir tvarios statybos reikalavimai tinkuotojo darbo vietai 

 Tinkavimui skirtos darbo vietos parengimas ir sutvarkymas, 

vadovaujantis darbuotojų saugos, ergonomikos tvarios statybos reikalavimais, 

pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus 

2.4. Apibrėžti saugaus darbo 

aukštyje ir ant paaukštinimo 

įrangos reikalavimus. 

Tema. Paaukštinimo įrangos tipai atliekant dažytojo ir tinkuotojo darbus 

 Dažytojo, tinkuotojo darbui aukštyje skirti įrenginiai ir jų paskirtis 

 Dažymo ir tinkavimo darbams naudojamos paaukštinimo įrangos 

apibūdinimas 

Tema. Saugaus darbo aukštyje reikalavimai 

 Saugaus darbo aukštyje instrukcija 

 Darbuotojų saugos ir sveikatos svarbiausi reikalavimai, dirbant 

aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos 

2.5. Sumontuoti ir išmontuoti 

paaukštinimo įrangą. 
Tema. Paaukštinimo įrangos surinkimas ir išardymas, pagal aukštesnės 

kvalifikacijos darbuotojo nurodymus 

 Paaukštinimo įrangos surinkimas 

 Paaukštinimo įrangos išardymas ir paruošimas išvežimui 

2.6. Paruošti dažymo ir Tema. Įrankių, priemonių, inventoriaus dažymo darbams paruošimas 



tinkavimo darbų įrangą, 

priemones, inventorių, 

įrankius darbui. 

 Dažymo įrankiai, priemonės, inventorius, jų paskirtis ir paruošimas 

darbui 

 Dažymo įrankių priežiūra 

Tema. Įrankių, priemonių, inventoriaus tinkavimo darbams paruošimas 

 Tinkavimo įrankiai, priemonės, inventorius, jų paskirtis ir 

paruošimas darbui 

 Tinkavimo įrankių priežiūra 

2.7. Išdėstyti dažymo ir 

tinkavimo medžiagas darbo 

zonoje. 

Tema. Apdailos medžiagų išdėstymas darbo zonoje pagal aukštesnės 

kvalifikacijos darbuotojo nurodymus 

 Apdailos medžiagų dažytojo darbo zonoje išdėstymas 

 Apdailos medžiagų tinkuotojo darbo zonoje išdėstymas 

2.8. Sutvarkyti dažytojo, 

tinkuotojo darbo vietą ir 

atliekas. 

Tema. Dažytojo darbo vietos sutvarkymas pagal aukštesnės kvalifikacijos 

darbuotojo nurodymus 

 Dažytojo darbo vietos ir įrankių sutvarkymas baigus darbą 

 Atliekų rūšiavimas ir tvarkymas, baigus dažymo darbus 

Tema. Tinkuotojo darbo vietos sutvarkymas pagal aukštesnės kvalifikacijos 

darbuotojo nurodymus 

 Tinkuotojo darbo vietos ir įrankių sutvarkymas baigus darbą 

 Atliekų rūšiavimas ir tvarkymas, baigus tinkavimo darbus  

Mokymosi pasiekimų 

vertinimo kriterijai  

Išvardytos statybinių medžiagų ir gaminių rūšys, apibūdintos jų savybės ir paskirtis. Išvardyti saugaus apdailos 

darbams skirtų medžiagų, gaminių pakrovimo, iškrovimo, sandėliavimo reikalavimai. Pagal keliamus reikalavimus 

pakrautos, iškrautos ir sandėliuotos dažymo ir tinkavimo darbams reikalingos medžiagos, gaminiai ir įranga. 

Išvardytos dažytojo ir tinkuotojo asmeninės apsaugos priemonės. Išvardyti darbuotojų saugos ir sveikatos, 

priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Pagal darbų saugos reikalavimus 

paruošta dažytojo, tinkuotojo darbo vieta; paruošti darbui dažytojo, tinkuotojo darbo įrankiai, priemonės ir 

inventorius, išdėstytos medžiagos darbo zonoje, sumontuota paaukštinimo įranga, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos 

darbuotojui. Baigus darbą sutvarkyta darbo vieta, nuvalyti įrankiai ir likusios medžiagos sudėtos į jų saugojimo vietą, 

surūšiuotos, utilizuotos. 

Veikla atlikta pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pateiktą užduotį ir nurodymus. 

Vartoti tikslūs techniniai ir technologiniai terminai valstybine kalba, bendrauta laikantis darbo etikos principų. 

Reikalavimai mokymui 

skirtiems metodiniams ir 

materialiesiems 

ištekliams 

Mokymo(si) medžiaga: 

 Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga 

 Teisės aktai, instrukcijos, reglamentuojantys pastatų apdailos darbus 



 Teisės aktai, instrukcijos reglamentuojantys darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus statybos objekte 

 Statybos taisyklės (ST „Apdailos darbai“) 

Mokymo(si) priemonės: 

 Techninės priemonės mokymuisi iliustruoti ir vizualizuoti 

 Vaizdinės priemonės, maketai, pavyzdžiai, katalogai 

 Pirmosios pagalbos priemonės 

 Darbuotojų saugos priemonių pavyzdžiai 

 Technologinės kortelės 

Reikalavimai teorinio ir 

praktinio mokymo vietai 

Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) 

mokymo(si) medžiagai pateikti. 

Praktinio mokymo klasė (patalpa), aprūpinta darbo drabužiais, asmeninėmis apsaugos priemonėmis, elektrosaugos, 

priešgaisrinės apsaugos ženklais statybos vietoje, paaukštinimo įranga, dažytojo, tinkuotojo įrankių, įrangos, 

priemonių pavyzdžiais ir apdailos medžiagomis. 

Reikalavimai mokytojų 

dalykiniam pasirengimui 

(dalykinei kvalifikacijai) 

Modulį gali vesti mokytojas, turintis: 

1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų 

kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją; 

2) dažytojo ar tinkuotojo ar lygiavertę kvalifikaciją arba statybos inžinerijos studijų krypties ar lygiavertį 

išsilavinimą, arba ne mažesnę kaip 3 metų apdailos darbų profesinės veiklos patirtį. 

 

 


