
TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTININKO 

MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA 

Valstybinis kodas: P42071604 

Bazinis išsilavinimas: pagrindinis. 

Mokymo trukmė: 3 m. 

Valstybinis kodas: P43071604 

Bazinis išsilavinimas: vidurinis. 

Mokymo trukmė: 2 m. 

Valstybinis kodas: T43071609 

Bazinis išsilavinimas: vidurinis, privalo turėti vieną kvalifikaciją. 

Programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui. 

Mokymo trukmė: 1 m. 

     

             Suteikiama profesinė kvalifikacija: Transporto priemonių remontininkas. 

          Programos paskirtis. 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. 

          Būsimo darbo specifika. 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. 

 
TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTININKO 

 MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA (110 KREDITŲ) 
 

 

Profesinio mokymo moduliai 

Visai 

programai val. 

Teorijai  

val. 

Praktikai 

val. 



/kreditai 

Įvadinis modulis (iš viso 2 mokymosi kreditai)* 

Įvadas į profesiją 44/2 13 31 

Bendrieji moduliai (iš viso 8 mokymosi kreditai)* 

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 22/1 18 4 

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 110/5 110 - 

Darbuotojų sauga ir sveikata 44/2 31 13 

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 80 mokymosi kreditų) 

Privalomieji (iš viso 80 mokymosi kreditų) 

Transporto priemonių vidaus degimo variklių 

techninė priežiūra ir remontas 

330/15 100 230 

Transporto priemonių vidaus degimo variklių 

maitinimo ir uždegimo sistemų techninė priežiūra ir 

remontas 

330/15 100 230 

Transporto priemonių transmisijos techninė priežiūra 

ir remontas 

330/15 100 230 

Transporto priemonių važiuoklės techninė priežiūra 

ir remontas 

440/20 130 310 

Transporto priemonių elektros įrenginių techninė 

priežiūra ir remontas 

330/15 100 230 

Pasirenkamieji moduliai (iš viso 10 mokymosi kreditų)* 

Transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų 

jutiklių ir valdiklių diagnostika ir gedimų pašalinimas 

110/5 33 77 

Transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų 

diagnostika, naudojant diagnostines sistemas 

110/5 33 77 

Baigiamasis modulis (iš viso 10 mokymosi kreditų) 

Įvadas į darbo rinką 220/10 - 220 

Iš viso: 2420 768 1652 

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTININKO TĘSTINĖ  
MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA (90 KREDITŲ) 

 
Profesinio mokymo moduliai Visai programai 

val./kreditai 

Teorijai val. Praktikai val. 

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 80 mokymosi kreditų) 

Privalomieji (iš viso 80 mokymosi kreditų) 

Transporto priemonių vidaus degimo variklių 

techninė priežiūra ir remontas 

270/15 80 190 

Transporto priemonių vidaus degimo variklių 

maitinimo ir uždegimo sistemų techninė priežiūra ir 

remontas 

270/15 80 190 

Transporto priemonių transmisijos techninė priežiūra 

ir remontas 

270/15 80 190 

Transporto priemonių važiuoklės techninė priežiūra ir 

remontas 

360/20 120 240 

Transporto priemonių elektros įrenginių techninė 

priežiūra ir remontas 

270/15 80 190 

Baigiamasis modulis (iš viso 10 mokymosi kreditų) 

Įvadas į darbo rinką 180/10 - 180 

Iš viso: 1620 440 1180 

 


