
 

AUTOMOBILIŲ MECHANIKO MODULINĖ  

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA 

 

 

 

 

Programos valstybinis kodas: M44071601 

ISCED kodas: 4540716  

Pavadinimas lietuvių kalba: Automobilių mechaniko modulinė profesinio 

mokymo programa 

Pavadinimas anglų kalba: Car mechanics modular vocational training 

program 

Programos lygmuo: Profesinis mokymas 

Švietimo sritis: Inžinerija ir inžinerinės profesijos 

Švietimo posritis: Variklinės transporto priemonės, laivai ir 

orlaiviai 

  

Minimalus išsilavinimas norint mokytis ar 

studijuoti programoje: 

Vidurinis išsilavinimas 

Sveikatos reikalavimai: Gali mokytis ir dirbti automobilių mechaniku 

(sveikatos pažymėjimas) 

Amžiaus reikalavimai: Ne jaunesni kaip 14 metų 

Apimtis kreditais: 110.0 

 

PROGRAMOS APRAŠAS 

Modulinė automobilių mechaniko profesinio mokymo programa skirta parengti 

kvalifikuotus automobilių mechanikus, gebančius derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti 

keleivinių automobilių, sunkvežimių, motociklų ir kitų variklinių transporto priemonių variklius ir 

mechaninę bei kitą panašią įrangą. Baigus programą, automobilių mechanikai gebės dirbti įvairiose 

automobilių priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose bei specializuotose automobilių įrenginių 

remonto ir techninės priežiūros įmonėse. Bus sudarytos tinkamos mokymo ir mokymosi sąlygos, 

kurios užtikrins kompetencijų, reikalingų skirtingiems automobilių mechaniko veiklos procesams, 

ugdymą: automobilių variklių, „Otto“ variklių maitinimo ir uždegimo sistemų, dyzelinių variklių 

maitinimo sistemų, transmisijos, važiuoklės, stabdžių, elektros įrenginių derinimo, montavimo, 

priežiūros, tvarkymo ir taisymo. Programoje numatyti 8 privalomieji moduliai. Taip pat 5 

pasirenkamieji. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Automobilių 

mechaniko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam 

numatytus mokymo tikslus. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal profesinio 

mokymo žinių ir kompetencijų vertinimo rezultatus. 

 

 



GEBĖJIMŲ IR KOMPETENCIJŲ APRAŠAS: 

Privalomosios kompetencijos:  

1. Atlikti metalo technologinius darbus;  

2. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių variklį;  

3. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti „Otto“ variklių maitinimo ir uždegimo sistemas;  

4. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti dyzelinių variklių maitinimo sistemas;  

5. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių transmisiją;  

6. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių važiuoklę;  

7. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių stabdžius;  

8. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių elektros įrenginius.  

 

Pasirenkamosios kompetencijos:  

1. Vairuoti automobilį;  

2. Atlikti automobilių kėbulo techninę priežiūrą;  

3. Diagnozuoti automobilio elektroninių valdymo sistemų jutiklius ir valdiklius;  

4. Diagnozuoti automobilio kompiuterinius tinklus;  

5. Atlikti elektroninių valdymo sistemų diagnostiką, naudojantis (OBD) jungtimi. 

 

KVALIFIKACIJA, SUTEIKIAMA BAIGUS PROGRAMĄ 

    

Kvalifikacijos požymis Kvalifikacijos 

pavadinimas 

Lietuvos 

kvalifikacijų 

sandaros lygis 

Europos 

kvalifikacijų 

sandaros lygis 

Profesinė kvalifikacija Automobilių mechanikas IV 4 

 

 

IŠDUODAMAS MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANTIS DOKUMENTAS 

Dokumento 

kodas 

Dokumento pavadinimas Dokumento pavadinimas (anglų 

kalba) 

4101 Profesinio mokymo  

diplomas 

Vocational education  and training 

diploma 

 

PROGRAMOS MODULIAI 

Valstybini

s kodas 

Pavadinimas LTKS 

lygis 

Apimtis 

(kreditais) 

Įgyjamos kompetencijos 

  

Privalomieji moduliai 
 

 

 Įvadinis modulis  4.0  

3071612 Metalo technologiniai 

darbai 

III 8.0 Atlikti metalo technologinius darbus. 

4071641 Variklių techninė 

priežiūra ir remontas 

IV 10.0 Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir 

taisyti automobilių variklį. 



4071642 „Otto“ variklių 

maitinimo ir uždegimo 

sistemų techninė 

priežiūra ir remontas 

IV 10.0 Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir 

taisyti „Otto“ variklių maitinimo ir 

uždegimo sistemas. 

4071643 Dyzelinių variklių 

maitinimo sistemų 

techninė priežiūra ir 

remontas 

IV 10.0 Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir 

taisyti dyzelinių variklių maitinimo 

sistemas. 

4071644 Transmisijos techninė 

priežiūra ir remontas 

IV 10.0 Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir 

taisyti automobilių transmisiją. 

4071645 Važiuoklės techninė 

priežiūra ir remontas 

IV 10.0 Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir 

taisyti automobilių važiuoklę. 

4071646 Stabdžių techninė 

priežiūra ir remontas 

IV 8.0 Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir 

taisyti automobilių stabdžius. 

4071647 Elektros įrenginių 

techninė priežiūra ir 

remontas 

IV 10.0 Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir 

taisyti automobilių elektros įrenginius. 

  

Baigiamasis modulis 
  

8.0 
 

 Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijose 

IV 1.0 Saugiai elgtis ekstremaliose situacijose. 

 Fizinio aktyvumo 

reguliavimas 

IV 5.0 Reguliuoti fizinį aktyvumą. 

  

Pasirenkamieji moduliai 
 

 

3071615 KET III 4.0 Vairuoti automobilį 

4071648 Kėbulo techninė 

priežiūra ir remontas 

IV 4.0 Atlikti automobilių kėbulo techninę 

priežiūrą ir remontą 

4071649 Automobilio 

elektroninių valdymo 

sistemų jutiklių ir 

valdiklių diagnostika 

IV 4.0 Diagnozuoti automobilio elektroninių 

valdymo sistemų jutiklius ir valdiklius 

4071623 Automobilio 

kompiuterinių tinklų 

diagnostika 

IV 4.0 Diagnozuoti automobilio 

kompiuterinius tinklus 

4071650 Elektroninių valdymo 

sistemų diagnostika, 

naudojantis (OBD) 

jungtimi 

IV 4.0 Atlikti elektroninių valdymo sistemų 

diagnostiką naudojantis (OBD) jungtimi 

-------------------- 


