
      

AUTOMOBILIŲ KĖBULO REMONTININKAS 
 

DARBO APRAŠYMAS 

Modulinė automobilių kėbulo remontininko profesinio mokymo programa skirta parengti 

kvalifikuotą, pajėgų konkuruoti darbo rinkoje automobilių kėbulo remontininką, gebantį dirbti įvairiose 

automobilių priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose bei specializuotose automobilių kėbulų remonto, 

dažymo ir priežiūros įmonėse, sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų 

kompetencijų, reikalingų skirtingiems automobilių kėbulo remontininko veiklos procesams: automobilių 

kėbulams diagnozuoti, remontuoti, dažyti, prižiūrėti, langų stiklams remontuoti, deformacijų šalinimui bei 

specializuotam antikoroziniam kėbulo apdorojimui, ugdymą. 

 

BŪSIMO DARBO SPECIFIKA.  

Automobilių kėbulo remontininkas turi atlikti metalo technologinius darbus. Suvirinti ir sulituoti 

metalines ir nemetalines medžiagas. Atlikti automobilių kėbulo techninės priežiūros darbus. Išrinkti ir 

surinkti automobilius. Diagnozuoti automobilių kėbulą. Remontuoti automobilių kėbulą. Dažyti 

automobilių kėbulą. Šalinti automobilių kėbulo deformacijas be dažymo. 

 

STOJANT Į VŠĮ TELŠIŲ RPMC 

 

Reikalingas išsilavinimas – vidurinis (mokymosi trukmė – 1,5 metų). 

 

Sėkmingai baigę automobilių kėbulo remontininko mokymo programą įgysite šias kompetencijas:  

Kompetencijos Kompetencijų pasiekimą iliustruojantys mokymosi rezultatai 

Atlikti metalo 

technologinius 

darbus. 

Įvardyti eksploatacinių medžiagų – benzino, dyzelinių ir dujinių degalų, alyvų, 

techninių skysčių – savybes ir panaudojimo ypatumus. 

Paaiškinti juodųjų ir spalvotųjų metalų, jų lydinių, antifrikcinių ir miltelinių, 

nemetalinių medžiagų paskirtį, savybes, gamybą, panaudojimą, apdirbimo 

savybes, jų parinkimą konkrečioms detalėms gaminti. 

Apibūdinti techniniuose matavimuose naudojamus vienetus, sistemas, 

nuokrypius ir sąlaidas, įrankius, prietaisus bei paaiškinti matavimų atlikimo 

procesus ir gautų rezultatų apibendrinimus. 

Paaiškinti braižymui keliamus reikalavimus, kirtinių, pjūvių, išardomų ir 

neišardomų sujungimų, pavarų, šiurkštumo, tolerancijų, terminio apdirbimo, 

suvirinimo ir litavimo vaizdavimą, kinematinių, hidraulinių, pneumatinių 

schemų žymėjimą ir skaitymą. 

Apibūdinti šiuolaikinius metalo apdirbimo būdus, technologijas, naudojamus 

įrankius, šaltkalvio ir kalvio operacijas. 

Vadovaujantis technologiniais reikalavimais, paruošti matavimo priemones 

darbui bei atlikti matavimus. 

Laikantis reikalavimų, nubraižyti duotų mazgų, detalių vaizdus, kirtimus, 

pjūvius, nurodyti nuokrypas, šiurkštumą, sąlaidas ir kitus būtinus parametrus. 

Apdirbti metalus ir nemetalines medžiagas šaltkalvio ir mechaninio apdirbimo 

būdais. 



Suvirinti ir sulituoti 

metalines ir 

nemetalines 

medžiagas. 

Apibūdinti metalų suvirinimo ir litavimo būdus, naudojamas priemones ir 

įrangą, paaiškinti detalių suvirinimo ir suvirintų siūlių apdorojimo 

technologijas, įvardyti reikalavimus suvirinimo ir litavimo darbo vietai, darbų 

saugai, elektrosaugai, priešgaisrinei apsaugai. 

Apibūdinti nemetalinių medžiagų suvirinimo ir litavimo būdus, naudojamas 

priemones ir įrangą, paaiškinti detalių suvirinimo ir suvirintų siūlių apdorojimo 

technologijas; įvardyti reikalavimus suvirinimo ir litavimo darbo vietai, darbų 

saugai, elektrosaugai, priešgaisrinei apsaugai. 

Įvardyti metalų ir nemetalinių medžiagų suvirinimo ir litavimo darbams 

naudojamas eksploatacines medžiagas, paaiškinti jų parinkimą, sujungimų 

rūšis ir jų atlikimo techniką. 

Paaiškinti įvairių siūlių briaunų paruošimo technologiją, suvirinimo ir litavimo 

defektus. 

Suvirinti ir sulituoti įvairiose erdvinėse padėtyse metalų ruošinius, naudojantis 

įvairiomis technologijomis, apdoroti suvirintas ir sulituotas siūles. 

Suvirinti ir sulituoti nemetalinių medžiagų ruošinius, naudojantis įvairiomis 

technologijomis, apdoroti suvirintas ir sulituotas siūles. 

Atlikti automobilių 

kėbulo techninės 

priežiūros darbus. 

Įvardyti automobilio dažyto paviršiaus priežiūros priemones, apibūdinti joms 

ir patalpoms keliamus reikalavimus, paaiškinti kėbulo poliravimo, vaškavimo 

technologijas. 

Paaiškinti kėbulo antikorozinės dangos atnaujinimo poreikį, periodiškumą, 

išnagrinėti ir palyginti antikorozines medžiagas, paaiškinti antikorozinio 

kėbulo apdorojimo technologijas. 

Atlikti kėbulo dažytos dangos priežiūros darbus tiksliai pagal technologinius 

reikalavimus, laikantis darbo saugos ir aplinkosaugos reikalavimų. 

Atnaujinti kėbulo antikorozinę dangą pagal technologinius, darbo saugos ir 

aplinkosaugos reikalavimus. 

Išrinkti ir surinkti 

automobilius. 

Paaiškinti automobilių klasifikavimą, agregatų, mechanizmų, sistemų paskirtį, 

sandarą, veikimo principą, atpažinti automobilio agregatus, mechanizmus, 

sistemas. 

Paaiškinti keturtakčio stūmoklinio vidaus degimo variklio sandarą, pagrindines 

sąvokas ir veikimo principą, išmontavimo ir sumontavimo reikalavimus. 

Paaiškinti transmisijos elementų paskirtį, sandarą, veikimą principą, jų 

išmontavimo ir sumontavimo technologijas, atpažinti transmisijos elementus. 

Paaiškinti važiuoklės, pakabų, vairavimo ir stabdymo sistemų paskirtį, 

apibūdinti jų sandarą, veikimo principą, atpažinti skirtingas konstrukcijas, 

parinkti jų išmontavimo ir įmontavimo technologijas. 

Apibūdinti automobilio kėbulo konstrukciją, jo įrangos ir mechanizmų 

paskirtį, sandarą, veikimo principą, paaiškinti išmontavimo ir sumontavimo 

technologinius procesus. 

Paaiškinti automobilių srovės šaltinių ir imtuvų paskirtį, sandarą, veikimo 

principą, išėmimo ir įdėjimo reikalavimus, atpažinti elektros srovės šaltinius. 

Paaiškinti apšvietimo ir signalizavimo elektrinių įtaisų paskirtį, sandarą, 

veikimo principą, apibūdinti išmontavimo, montavimo darbus pagal 

automobilio gamintojo reikalavimus (instrukciją). 

Tiksliai pagal automobilio gamintojo technologinius reikalavimus 

(instrukcijas) išmontuoti ir įmontuoti į automobilį vidaus degimo variklį, 

laikantis darbo saugos ir aplinkosaugos reikalavimų. 

Tiksliai pagal automobilio gamintojo reikalavimus (instrukcijas) išmontuoti ir 

sumontuoti į automobilį transmisijos elementus, laikantis darbo saugos ir 

aplinkosaugos reikalavimų. 

Tiksliai pagal automobilio gamintojo reikalavimus (instrukcijas) išmontuoti ir 

sumontuoti automobilio važiuoklės elementus, laikantis darbo saugos ir 

aplinkosaugos reikalavimų. 

Tiksliai pagal automobilio gamintojo reikalavimus (instrukcijas) išmontuoti ir 

sumontuoti automobilio kėbulo įrangą, laikantis darbo saugos ir aplinkosaugos 



reikalavimų. 

Išmontuoti, sumontuoti automobilio apšvietimo ir signalizavimo, 

akumuliatorių bateriją ir kitus elektrinius įtaisus, prisilaikant automobilio 

gamintojo ir darbo saugos reikalavimų. 

Diagnozuoti 

automobilių kėbulą. 

Įvardyti automobilio kėbulo avarinių, eksploatacinių deformacijų ir pažeidimų 

rūšis, paaiškinti korozijos atsiradimo priežastis, apibūdinti nekokybiškai atlikto 

remonto požymius. 

Įvardyti pagrindinius automobilio kėbulo geometrijos kontrolės taškus, 

apibūdinti kėbulo matavimo būdus ir matavimo priemones, automobilio 

gamintojo pateiktus matavimo dokumentus. 

Apibūdinti kėbulo remonto rūšis, technologinį procesą (remonto darbus ir 

eiliškumą), išdėstyti kėbulo detalių medžiagų paskirtį, savybes, remonto 

medžiagų, paslaugų kainas, remonto kainų nustatymo mechanizmą. 

Atlikti vizualinę kėbulo apžiūrą, aptikti ir įvertinti nekokybiško kėbulo remonto 

požymius. 

Atlikti automobilio kėbulo matavimus, gautus rezultatus palyginti su 

automobilio gamintojo pateiktais matavimui duomenimis, įvertinti kėbulo 

geometrijos būklę, parinkti remonto technologiją. 

Remontuoti 

automobilių kėbulą. 

Įvardyti ir apibūdinti automobilio kėbulų remontui naudojamus suslėgto oro ir 

ventiliacijos įrenginius, nevažiuojančio automobilio vežimo ir kėlimo 

priemones, paaiškinti jų paskirtį, veikimo principą, darbo saugos reikalavimus. 

Apibūdinti automobilio kėbulo geometrijos grąžinimo darbo vietą, įvardyti ir 

apibūdinti stendų tipus, konstrukcijas, aksesuarus, prietaisus, paaiškinti veikimo 

principą, darbo saugos reikalavimus. 

Įvardyti ir apibūdinti automobilių kėbulų deformacijų šalinimo įrankius, 

prietaisus, paskirtį, konstrukcijas, jiems keliamus eksploatacinius ir laikymo 

reikalavimus, veikimo principą. 

Paaiškinti automobilių kėbulų detalių iš stipriojo plieno, aliuminio lydinio 

skardų deformacijų šalinimo ypatumus, kėbulų detalių deformacijų šalinimo 

technologijas. 

Įvardyti ir suskirstyti pagal svarbą kėbulo detales, apibūdinti automobilių 

gamintojų leidžiamas kėbulo ir detalių pjovimo vietas, paaiškinti išardomų, 

neišardomų detalių, detalių dalies keitimo būdus, technologijas. 

Pašalinti kėbulo metalinių, termoplastinių detalių deformacijas tiksliai pagal 

technologinius reikalavimus rankiniu ir mechanizuotu būdu, laikantis darbo 

saugos ir elektrosaugos reikalavimų. 

Grąžinti kėbulo geometriją, pakeisti kėbulo detales ir jų dalis, laikantis 

automobilio gamintojo technologinių, darbo saugos ir aplinkosaugos 

reikalavimų. 

Paruošti metalinius 

paviršius dažymui ir 

juos dažyti. 

Apibūdinti medžiagas, naudojamas metalinių paviršių paruošimui prieš dažymą 

ir skirtas dažymui. 

Paaiškinti metalinių paviršių paruošimą dažymui. 

Eksploatuoti metalinių paviršių paruošimo dažymui, dažymo įrangą ir įrankius. 

Saugiai dažyti metalinius paviršius. 

Nustatyti ir šalinti dažymo defektus. 

Dažyti automobilių 

kėbulą. 

Išdėstyti kėbulo paruošimo dažyti atvejus, technologinius procesus, atpažinti ir 

apibūdinti dažytų paviršių tipus, parinkti paruošimo įrankius, technologijas, 

apibūdinti dažų 

dangos pašalinimo būdus, koroduotų paviršių paruošimo dažyti technologijas. 

Apibūdinti automobilio dažymo / džiovinimo kameras, prietaisus, įrankius, 

dažų tipus, dažymo ypatumus, izoliavimo medžiagas, parinkti dažymo 

technologijas. 

Parinkti kėbulo ir detalės paviršiaus paruošimo dažyti technologiją, paruošti 

kėbulo, detalės paviršius dažyti, laikantis technologinių, darbo saugos ir 

gamtosaugos reikalavimų. 

Nudažyti automobilio kėbulą, detalę, prisilaikant technologinių, darbo saugos 



ir gamtosaugos reikalavimų. 

Šalinti automobilių 

kėbulo deformacijas 

be dažymo. 

Paaiškinti kėbulo detalių iš atspariųjų plienų performavimo ypatumus, detalių 

deformacijų 

(įlenkimų) šalinimo be dažymo būdus, privalumus ir trūkumus, darbo saugos 

reikalavimus. 

Paaiškinti kėbulo detalių deformacijų (įlinkių) šalinimo strypiniais įrankiais 

technologiją. 

Paaiškinti kėbulo detalių deformacijų (įlinkių) šalinimo vakuuminiais ir 

mechaniniais tempimo prietaisais technologiją. 

Paaiškinti kėbulo detalių įlinkių šalinimo pneumatiniais traukimo prietaisais 

technologinį procesą. 

Pašalinti kėbulo detalių įlinkius strypiniais įrankiais, prisilaikant technologinių 

ir darbo saugos reikalavimų. 

Pašalinti kėbulo detalių deformacijas (įdubas) traukimo prietaisais su 

priklijuojamais traukimo elementais, prisilaikant technologinių ir darbo saugos 

reikalavimų. 

Pašalinti kėbulo detalių deformacijas (įdubas) pneumatiniais, mechaniniais 

traukimo prietaisais, prisilaikant darbo saugos reikalavimų. 

Formuoti darbinius 

įgūdžius realioje 

darbo vietoje. 

Įsivertinti ir realioje darbo vietoje demonstruoti įgytas kompetencijas. 

Susipažinti su būsimo darbo specifika ir adaptuotis realioje darbo vietoje. 

Įsivertinti asmenines integracijos į darbo rinką galimybes. 

 

Suteikiama profesinė kvalifikacija – AUTOMOBILIŲ KĖBULO REMONTININKAS 

Jūs mokysitės šių modulių: 90 kreditų. 

Valstybinis 

kodas 

Modulio pavadinimas LTKS lygis Apimtis 

mokymosi 

kreditais 

3071612 Metalo technologiniai darbai III 10 

3071613 Metalinių ir nemetalinių medžiagų suvirinimas 

ir litavimas 

III 10 

3071614 Automobilių kėbulo techninės priežiūros 

darbai 

III 10 

4071626 Automobilių išrinkimas ir surinkimas IV 10 

4071627 Automobilių kėbulo diagnostika IV 10 

4071628 Automobilių kėbulo remontas IV 10 

4071660 Metalinių paviršių paruošimas dažymui ir 

dažymas 

IV 5 

4071629 Automobilių kėbulo dažymas IV 10 

4071661 Automobilių kėbulo deformacijų šalinimas be 

dažymo 

IV 10 

4000002 Įvadas į darbo rinką IV 5 

Pastaba. 1 kreditas 27 val.  

Baigus mokyklą išduodamas  profesinio mokymo diplomas. 

 

 


