
Mokymo programos aprašymas 

Mokymo programos pavadinimas Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa 

 

Mokymo programos valstybinis  

kodas 

M43071603 (turintiems pagrindinį išsilavinimą) 

Mokymo programos trukmė mėnesiais 

ir kreditais 

30 mėn., 110 kreditų, 2420 val. 

Baigusiems šią mokymo programą 

suteikiama kvalifikacija 

Technikos priežiūros verslo darbuotojas 

Programos apibūdinimas ir paskirtis Parengti profesinius pagrindus ir įgūdžius turintį, pajėgų konkuruoti darbo rinkoje darbuotoją, gebantį atlikti 

automobilių, traktorių ir žemės ūkio mašinų techninės priežiūros ir remonto darbus įmonėse bei organizuoti 

privačią komercinę veiklą. 

Asmuo, įgijęs technikos priežiūros verslo darbuotojo kvalifikaciją, žinos automobilių, traktorių, žemės ūkio 

mašinų ir kombainų, gaminamų Lietuvoje ir užsienyje, sandarą, veikimą, techninės priežiūros ir remonto 

technologijas. Jis gebės parinkti pagrindines mašinų konstrukcines medžiagas, mokės jas apdirbti šaltkalvio, 

kalvio, suvirinimo, mechaninio apdirbimo būdais, išmanys mašinų techninio serviso principus, mašinų 

priežiūros ir remonto dirbtuvių įrenginius, prietaisus, įrankius ir eksploatacines medžiagas, mašinų 

techninės priežiūros periodiškumą. Technikos priežiūros verslo darbuotojas mokės saugiai naudotis mašinų 

serviso įranga, bendrosios techninės būklės įvertinimo stendais, diagnostikos prietaisais. 

Šiai profesijai svarbios šios asmeninės 

savybės 

Geranoriškumas, dėmesingumas, atsakingumas, kruopštumas, savarankiškumas, komunikabilumas, 

sąžiningumas. 

Būsimo darbo pobūdis ir galimybės 

tęsti mokymąsi 

Įgiję technikos priežiūros verslo darbuotojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti valstybinėse bei privačiose 

mašinų techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose įmonėse, žemės ūkio, agroserviso, transporto 

įmonėse bei ūkininkų ūkiuose ar kurti individualią verslo įmonę. 

Baigus technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinę profesinio mokymo programą tolimesnį  mokymąsi 

galima tęsti kolegijose ir universitetuose. 

Programoje numatyti šie privalomi 

moduliai 

Įvadas į profesiją (44 val.), bendrieji mechaniko darbai (220 val.), automobilių ir traktorių variklių techninė 

priežiūra ir remontas (220 val.), automobilių ir traktorių maitinimo sistemų techninė priežiūra ir remontas 

(220 val.), automobilių ir traktorių transmisijų techninė priežiūra ir remontas (220 val.), automobilių ir 

traktorių važiuoklių techninė priežiūra ir remontas (220 val.), automobilių ir traktorių elektros bei 

elektronikos įrengimų techninė priežiūra ir remontas (220 val.), žemės ūkio mašinų techninė priežiūra ir 

remontas (220 val.), įmonės darbo organizavimas (220 val.), saugus elgesys ekstremaliose situacijose (22 

val.), sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas (110 val.), darbuotojų sauga ir sveikata (44 val.), įvadas į 

darbo rinką (220 val.). 

Programoje numatyti šie 

pasirenkamieji moduliai 

Automobilių ir traktorių papildomų įrenginių techninė priežiūra ir remontas (110 val.), transporto priemonių 

vairavimo pagrindai (110 val.), kėbulo techninis aptarnavimas (110 val.). 

 


