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Diplomas rankose... jau įgyta profesija

2017 m.2

Ko tikisi jaunas darbuotojas?

Ko tikisi darbdavys, įdarbindamas tokį darbuotoją?



Automobilių kėbulų remontininko mokymo programa 
Valstybinis kodas 330052503
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Asmuo, įgijęs automobilių kėbulų remontininko kvalifikaciją, turi:

- gebėti braižyti ir skaityti brėžinius, schemas, atlikti techninius 
matavimus, parinkti konstrukcines ir automobilių eksploatacijos 
medžiagas, atlikti šaltkalvio darbus, ardyti ir surinkti automobilius, 
matuoti automobilio kėbulą matavimo priemonėmis, parinkti kėbulo 
remonto technologiją, keisti automobilio kėbulo detales, įvertinti 
automobilio kėbulo būklę pagal išorinius požymius ir jį remontuoti, 
paruošti automobilio kėbulą dažymui ir atlikti dažymo darbus, 
prižiūrėti automobilio kėbulo dažų dangą, dengti automobilio kėbulą 
antikorozine danga;

- žinoti kėbulų sandarą bei remonto technologiją, metalų 
suvirinimo ir litavimo technologiją, darbo su kokybės kontrolės 
prietaisais ir remonto technologine įranga taisykles, kėbulo 
geometrijos parametrų tikrinimo būdus, kėbulo glaistymo, šlifavimo 
ir gruntavimo technologiją, saugaus darbo reikalavimus, bendrą 
automobilio sandarą, konstrukcines ir eksploatacines medžiagas….



Automobilių kėbulų remontininko mokymo 

programa
Valstybinis kodas 330052503
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Automobilių kėbulų remontininko mokymo 

programa
Valstybinis kodas 330052503
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Panagrinėkime kitas profesijas ir jų vykdomus 

darbus...

Pvz., pavojingi darbai:

 grunto kasyba ir tvirtinimas, kiti darbai prie aukštesnių kaip 1,5 metro 

šlaitų ir gilesnėse kaip 1,5 metro iškasose;

 darbai šuliniuose, iškasose, tuneliuose, kolektoriuose ir kituose 

požeminiuose įrenginiuose ir statiniuose, uždarose bet kokių 

medžiagų talpyklose ir iš dalies uždarose ir ankštose patalpose ar iš 

dalies uždarose mašinų ir kitų įrenginių angose;

 potencialiai pavojingų įrenginių montavimo darbai, potencialiai 

pavojingų įrenginių naudojimas;

 darbas su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, 

radioaktyviosiomis medžiagomis ir jų atliekomis;

 darbai po vandeniu (naro darbai);

 ir t.t.



Panagrinėkime kitas profesijas ir jų vykdomus 

darbus...
Pvz., jei darbas susijęs  su potencialiai pavojingų įrenginių 

priežiūra, naudojimu:
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 garo ir vandens šildymo katilų ir jų įrangos;

 slėginių indų ir jų įrangos;

 pavojingų medžiagų slėginių vamzdynų, slėginių garotiekių ir karšto 

vandens vamzdynų bei jų įrangos;

 pavojingų medžiagų talpyklų ir jų įrangos;

 liftų ir jų įrangos;

 lynų kelių, funikulierių ir jų įrangos;

 eskalatorių ir jų įrangos;

 kėlimo įrenginių ir jų įrangos;

 pramoginių įrenginių ir jų įrangos;

 degiąsias dujas naudojančių pramoninių įrenginių ir jų įrangos;



Kokias problemas matome?
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Pavojingi darbai, potencialiai pavojingi įrenginiai...



Kaip pasikeitė energetikos sektoriaus darbuotojų 

mokymas ir atestavimas?

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

patvirtino (LR Energetikos ministro 2012-11-07 įsakymas Nr.1-220) 

Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių 

darbuotojų atestavimo tvarkos aprašą ir energetikos darbuotojų 

atestavimą perdavė akredituotoms sertifikavimo įstaigoms (pagal 

LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji 

darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 

17024:2012)“).
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Kokie galimi problemų sprendimo būdai? Kokios 

tendencijos Lietuvoje?



Siūlome:

1. Parengti Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos 

klausimais tvarkos aprašą, kuris apimtų darbo su potencialiai 

pavojingais įrenginiais vadovų, potencialiai pavojingų įrenginių 

priežiūros meistrų, potencialiai pavojingus įrenginius naudojančių 

(dirbančių su šiais įrenginiais), vadovaujančių pavojingų darbų 

vykdymui, taip pat darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus.

Šiame apraše turėtų būti aiškiai išdėstyti:

- darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai;

- darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo reikalavimai;

- darbuotojų atestavimo tvarka (pagal kokias programas žinios turi 

būti tikrinamos sertifikavimo įstaigoje ir pagal kokias programas 

žinios gali būti tikrinamos profesinio mokymo tiekėjo ar įmonėje, 

darbdavio nustatyta tvarka).
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Kokie galimi darbuotojų saugos ir sveikatos žinių 

pripažinimo būdai?



2. Nustatyti, kad darbuotojų atestavimą galėtų 

vykdyti sertifikavimo įstaigos, akredituotos pagal 

LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. 

Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami 

reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)“.
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Kokie galimi darbuotojų saugos ir sveikatos žinių 

pripažinimo būdai?
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