
 

 
 

KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ 

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA 
 

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: M44073206, 90 kreditų 

 

Programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui po vidurinio ugdymo 

 

Kvalifikacijos pavadinimas – kelių statybos ir priežiūros darbuotojas 

 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV 

 

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis išsilavinimas  

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – netaikoma 

 

Mokymosi trukmė – 1,5 metų 

 

Programos paskirtis.  

Parengti kvalifikuotą kelių statybos ir priežiūros darbuotoją, įgijusi profesines kompetencijas šiems 

veiklos procesams: pasirengimas kelių statybos, priežiūros ir remonto darbams, žemės sankasos 

įrengimui, kelio dangos klojimui, hidrotechninių kelio statinių įrengimui, kelių priežiūrai ir 

remontui, kelių statybos ir remonto įrengimų naudojimui 

 

 

Būsimo darbo specifika. 

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas atlieka kelių statybos darbams reikalingus parengiamuosius 

matavimus, grunto kasimo, kelio sankasos ir kelio juostos paruošimo darbus, paruošia kelio 

pagrindą, kloja įvairias kelio dangas iš žvyro, skaldos, žvirgždo, asfaltbetonio, betono ir asfalto, 

apdoroja paklotos dangos paviršių, montuoja įvairias betonines ir gelžbetonines kelių konstrukcijas, 

vandens nuleidimo įrenginius, atlieka kelių remonto darbus (kelio dangos frezavimas, lyginimas, 

duobių užtaisymas ir kt.), dirba su mažosios mechanizacijos įrengimais, montuoja atitvarus ir kitus 

elementus, atlieka kelių ženklinimo darbus. Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas skaito kelių 

statybos darbų vykdymo brėžinius. Jis geba naudotis technine literatūra, informacinėmis 

priemonėmis, moka darbe pritaikyti, ekonomikos, verslo bei aplinkosaugos žinias. Kelių statybos ir 

priežiūros darbuotojo darbas daugiausiai susijęs su sunkiu fiziniu darbu. Jis dirba su žemės darbų 

mechanizmais, todėl privalo turėti traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) 

pažymėjimą su TR1 ir SM kategorijomis. Praktinis darbas atliekamas keliuose, dažnai – statybinio 

ir civilinio transporto judėjimo vietose. Kelių statybos ir priežiūros darbuotojai dirba individualiai ir 

grupėse. 

 

 

 

 

 



Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais. 

Modulio pavadinimas Apimtis mokymosi kreditais 

Įvadas į profesiją 2 

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 1 

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 5 

Darbuotojų sauga ir sveikata 2 

Saugus kelio darbų atlikimas ir kelių statybos, remonto ir 

priežiūros zonų (aikštelių) įrengimas 

5 

Kelių statybos ir remonto medžiagų parinkimas ir 

sandėliavimas 

5 

Kelių statybos darbų vykdymo brėžinių skaitymas ir 

perengiamųjų matavimų ir žymėjimų darbų atlikimas 

5 

TR1 kategorijos traktorių ir SM kategorijos mašinų 

vairavimas 

10 

Darbas su SM kategorijos žemės darbų ir grunto kasimo 

įrengimais 

5 

Žemės sankasos ir kitų žemės kasimo darbų atlikimas 5 

Kelio pagrindo įrengimas 5 

Kelio dangos paklojimas ir apdorojimas 5 

Kelio vandens nuleidimo įrengimų montavimas 5 

Kelių priežiūros darbų atlikimas 5 

Kelių remonto darbų atlikimas 5 

Pasirenkamieji moduliai 

Kelių statybos ir remonto įrengimų priežiūra ir taisymas 5 

Darbas su mažosios mechanizacijos įrengimais 5 

Šaligatvio įrengimas 5 

Gatvių tiesimas ir remontas 5 

Įvadas į darbo rinką 10 

 

 


