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Programos valstybinis kodas: P43071604 

  

Pavadinimas lietuvių kalba: Transporto priemonių remontininko modulinė 

profesinio mokymo programa 

Pavadinimas anglų kalba: Means of transport repairer modular vocational 

training programme 

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 transporto priemonių 

remontininku (sveikatos pažymėjimas) 

Amžiaus reikalavimai: Ne jaunesni kaip 14 metų 
 

Apimtis kreditais: 

 

110 

 

PROGRAMOS APRAŠAS 

Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa skirta 

kvalifikuotam transporto priemonių remontininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai atlikti 

transporto priemonių vidaus degimo variklių, jų maitinimo ir uždegimo sistemų, transmisijų, 

važiuoklių, elektros įrenginių techninę priežiūrą ir remontą. 

Asmuo, įgijęs transporto priemonių remontininko kvalifikaciją, galės dirbti transporto 

priemonių techninės priežiūros bei remonto įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. 

Darbo priemonės: elektriniai, hidrauliniai bei pneumatiniai įrankiai ir įrenginiai, matavimo 

priemonės, diagnostiniai prietaisai, skirti transporto priemonių remontininko techninės priežiūros ir 

remonto darbams atlikti, darbų saugos priemonės, duomenų bazės. Dirbama transporto priemonių 

techninės priežiūros ir remonto patalpose, atskirais atvejais lauko sąlygomis. 

Transporto priemonių remontininkas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir 

sveikatos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, naudojasi darbus 

reglamentuojančiais dokumentais, geba savarankiškai planuoti savo veiklą. Dėl darbų specifikos 

darbuotojas aprūpinamas specialiomis asmens apsaugos priemonėmis. 

Transporto priemonių remontininkui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, 

atsakingumas, savarankiškumas, dėmesio koncentracija, fizinė ištvermė. 

 

GEBĖJIMŲ IR KOMPETENCIJŲ APRAŠAS: 

Privalomosios kompetencijos:  

1. Techniškai prižiūrėti vidaus degimo variklius. 



2. Remontuoti vidaus degimo variklius. 

3. Techniškai prižiūrėti transporto priemonių vidaus degimo variklių maitinimo ir uždegimo 

sistemas. 

4. Remontuoti transporto priemonių vidaus degimo variklių maitinimo ir uždegimo sistemas. 

5. Techniškai prižiūrėti transporto priemonių transmisiją. 

6. Remontuoti transporto priemonių transmisiją. 

7. Techniškai prižiūrėti transporto priemonių važiuoklę. 

8. Remontuoti transporto priemonių važiuokles. 

9. Techniškai prižiūrėti transporto priemonių elektros įrenginius. 

10. Remontuoti transporto priemonių elektros įrenginius. 

 

Pasirenkamosios kompetencijos:  

1. Diagnozuoti ir remontuoti transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų jutiklius. 

2. Diagnozuoti ir remontuoti transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų valdiklius. 

3. Diagnozuoti transporto priemonių elektronines valdymo sistemas naudojant pirmos kartos 

diagnostines sistemas. 

4. Diagnozuoti transporto priemonių elektronines valdymo sistemas naudojant antros kartos 

diagnostines sistemas. 

 

KVALIFIKACIJA, SUTEIKIAMA BAIGUS PROGRAMĄ 

    

Kvalifikacijos požymis Kvalifikacijos 

pavadinimas 

Lietuvos 

kvalifikacijų 

sandaros lygis 

Europos 

kvalifikacijų 

sandaros lygis 

Profesinė kvalifikacija Transporto priemonių 

remontininkas 

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 
 

 

4000006 Įvadinis modulis IV 2 Pažinti profesiją. 
 

407161692 Transporto priemonių 

vidaus degimo variklių 

techninė priežiūra ir 

remontas 
 

IV 15 Techniškai prižiūrėti vidaus degimo 

variklius. 

Remontuoti vidaus degimo variklius. 

407161693 Transporto priemonių 

vidaus degimo variklių 

maitinimo ir uždegimo 

sistemų techninė 

priežiūra ir remontas 

IV 15 Techniškai prižiūrėti transporto 

priemonių vidaus degimo variklių 

maitinimo ir uždegimo sistemas. 

Remontuoti transporto priemonių vidaus 

degimo variklių maitinimo ir uždegimo 



sistemas. 
 

407161694 Transporto priemonių 

transmisijos techninė 

priežiūra ir remontas 

 

IV 15 Techniškai prižiūrėti transporto 

priemonių transmisiją. 

Remontuoti transporto priemonių 

transmisiją. 
 

407161695 Transporto priemonių 

važiuoklės techninė 

priežiūra ir remontas 

 

IV 20 Techniškai prižiūrėti transporto 

priemonių važiuoklę. 

Remontuoti transporto priemonių 

važiuokles. 
 

407161696 Transporto priemonių 

elektros įrenginių 

techninė priežiūra ir 

remontas 
 

IV 15 Techniškai prižiūrėti transporto 

priemonių elektros įrenginius. 

Remontuoti transporto priemonių 

elektros įrenginius. 

4000002 Įvadas į darbo rinką 

 

Bendrieji moduliai 

IV 10 

 

Formuoti darbinius įgūdžius realioje 

darbo vietoje. 

4102201 Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijose 
 

IV 1 Saugiai elgtis ekstremaliose situacijose. 

4102102 Sąmoningas fizinio 

aktyvumo reguliavimas 

IV 5 Reguliuoti fizinį aktyvumą. 

 

4102203 

 

Darbuotojų sauga ir        IV           2 

sveikata 
 

Pasirenkamieji moduliai 
 

 

Tausoti sveikatą ir saugiai dirbti. 

407161697 Transporto priemonių 

elektroninių valdymo 

sistemų jutiklių ir 

valdiklių diagnostika ir 

gedimų pašalinimas 

IV 10 Diagnozuoti ir remontuoti transporto 

priemonių elektroninių valdymo sistemų 

jutiklius. 

Diagnozuoti ir remontuoti transporto 

priemonių elektroninių valdymo sistemų 

valdiklius. 
 

407161698 Transporto priemonių 

elektroninių valdymo 

sistemų diagnostika, 

naudojant diagnostines 

sistemas 

IV 10 Diagnozuoti transporto priemonių 

elektronines valdymo sistemas 

naudojant pirmos kartos diagnostines 

sistemas. 

Diagnozuoti transporto priemonių 

elektronines valdymo sistemas 

naudojant antros kartos diagnostines 

sistemas. 
 

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


