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ĮVADAS 

Pagal LR Transporto veiklos pagrindų įstatymą transportas - sudėtinė Lietuvos 

Respublikos ūkio ir socialinės infrastruktūros dalis, skirta tenkinti visuomenės ir ūkio subjektų 

poreikius vežti keleivius, bagažą ir (arba) krovinius. Transporto ir saugojimo paslaugų sektoriaus 

subjektai teikia paslaugas tenkinančias ūkio subjektų poreikius vežti keleivius, krovinius ir bagažą. 

Pagrindinė šio sektoriaus veikla – keleivių ir krovinių vežimas įvairiomis transporto rūšimis, kurios, 

pagal Transporto veiklos pagrindų įstatymą yra įvardijamos kaip kelių, geležinkelio, vandens ir oro. 

Oro transporto posektoriaus teikiamos paslaugos – tai keleivių vežimas oro transportu (keleivių 

vežimas oru reguliariuoju oro susisiekimu; užsakomieji keleiviniai reisai; parodomieji ir 

apžvalginiai skrydžiai; oro transporto priemonių nuoma keleivių vežimo tikslais su operatoriaus 

samdymu; bendrosios aviacijos veikla, tokia kaip  keleivių vežimas, kurį atlieką aeroklubai 

mokymo ar pramogų tikslais), krovinių vežimas oro transportu (krovinių vežimas oru reguliariuoju 

oro susisiekimu; krovinių vežimas oro transportu tvarkaraštyje nenurodytu laiku; oro transporto 

priemonių nuoma krovinių vežimo tikslais su operatoriaus samdymu), oro uostų ir aerodromų 

eksploatavimas, skrydžių valdymas, orlaivių nuolatinio tinkamumo skraidyti palaikymas. 

Nagrinėjant šį sektorių reikia atkreipti dėmesį, kad jame esančias darbo vietas galima 

skirstyti į kelias pagrindines kategorijas įvardinamas kaip tiesiogiai su skrydžiais susijusios 

(orlaivių pilotai, palydovai, nuolatinio tinkamumo skraidyti palaikymo specialistai), bei netiesiogiai 

su skrydžiais susijusios, tačiau padedančios jį vykdyti ir kontroliuoti (skrydžių vadovai), o taip pat 

skrydžius aptarnaujančios (aerodromų ir oro uostų eksploatavimas bei orlaivių antžeminis 

aptarnavimas – degalų papildymas, apdorojimas ledo ir sniego tirpikliais, bei kita, paprastai 

priskiriama prie antžeminio aptarnavimo, veikla). 

Remiantis 2013 metais atlikto Privačių kompanijų poreikio su aviacija susijusioms 

specialybėms (kvalifikacijoms) identifikavimo tyrimo duomenimis, planuojamas orlaivių 

mechanikų poreikis penkiems metams viršija 300 specialistų vien tik Lietuvoje, tačiau suprantant 

šios srities specialistų veiklos specifiką, reikėtų įvertinti platesnį kontekstą ir analizuoti bent jau 

Europos sąjungos erdvėje veikiančių orlaivių techninės priežiūros bei remonto įmonių poreikius. 

Straipsnyje pateikta lyginamoji dviejų profesinio mokymo programų analizė ugdymo 

komponentų aspektu. Ši analizė leidžia išgryninti požymius ir rodiklius, kurie padeda atpažinti 

skirtingus orlaivių mechaniko profesinio mokymo programos rengimo ir įgyvendinimo procesus bei 

siekti vieningo specialistų rengimo Europos šalyse. 
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1. ORLAIVIŲ MECHANIKO PROFESINIO MOKYMO SITUACIJA ISLANDIJOJE 

 

Islandijoje orlaivių mechanikų rengimas vykdomas penkių  semestrų akredituota 

programa „Orlaivių mechanika“, kuri yra  patvirtinta  Europos parlamento ir tarybos reglamento 

(eb) nr. 216/2008 III PRIEDAS (66 dalis) (toliau straipsnyje „reglamento“). Programoje derinami  

teorinis ir praktinis mokymo kursai  įskaitant gamybinę praktiką atliekamą tiek realioje tiek ir 

imituojamoje darbo aplinkose.  

Pagrindinis šio reglamento tikslas − pasiekti ir išlaikyti aukštą vienodą civilinės 

aviacijos saugos lygį Europoje. Laikantis reglamento „b“ pastraipos reikalavimų suteikiamos šios 

teisės: 

- A kategorijos orlaivio techninės priežiūros licencija jos turėtojui leidžia išduoti išleidimo 

eksploatuoti pažymėjimą, atlikus nedidelę planinę linijinę techninę priežiūrą ir pašalinus smulkius 

defektus laikantis pažymėjime patvirtintų konkrečių užduočių. Pažymėjimas suteikia teisę atlikti tik 

tą darbą, kuri licencijos turėtojas turi asmeniškai atlikti pagal 145 dalį patvirtintoje organizacijoje. 

- B1 kategorijos orlaivio techninės priežiūros licencija jos turėtojui leidžia išduoti išleidimo 

eksploatuoti pažymėjimą, atlikus techninę priežiūrą, įskaitant orlaivio konstrukciją, variklį, 

mechanines ir elektrines sistemas. Taip pat suteikiama teisė pakeisti keičiamuosius aviacijos 

elektronikos sistemų mazgus, kuriems pakanka paprasto jų tinkamumo naudoti patikrinimo. B1 

kategorija automatiškai apima atitinkamą A pakategorį. 

- B2 kategorijos orlaivio techninės priežiūros licencija jos turėtojui leidžia išduoti išleidimo 

eksploatuoti pažymėjimą, atlikus aviacijos elektronikos ir elektrinių sistemų techninę priežiūrą. 

- C kategorijos orlaivio techninės priežiūros licencija jos turėtojui leidžia išduoti išleidimo 

eksploatuoti pažymėjimą atlikus orlaivio pagrindinę techninę priežiūrą. Teisės taikomos visam 

orlaiviui pagal 145 dalį patvirtintoje organizacijoje. 

Norint aviacijos akademijoje Islandijoje pretenduoti mokymams konkrečiai iš 

anksčiau aprašytų kategorijų pildoma paraiška kurioje įvardijamos pagrindinės reikalaujamos 

žinios: 

a) Pareiškėjas, norintis įgyti orlaivio techninės priežiūros licenciją arba papildyti turimą kita 

kategorija ar pakategorė, turi įrodyti žinių lygį išlaikydamas atitinkamų mokymo modulių, nurodytų 

I priedėlyje, egzaminą. Pagrindinių žinių egzaminus gali surengti mokymo organizacija, atitinkamai 

patvirtinta pagal 145 dalį arba kompetentingos institucijos. 

b) Kita techninė kvalifikacija, kurią kompetentinga institucija pripažįsta atitinkančia reikalaujamas 

pagrindines žinias, gali būti visiškai ar iš dalies prilyginama reikalaujamoms pagrindinėms žinioms 

arba už ją gali būti skiriami papildomi egzaminų balai. Papildomi egzamino balai nustatomi pagal 
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reglamento B dalies skyriaus, E poskyrio reikalavimus. Orlaivių mechaniko programoje kuri 

įgyvendinama Islandijos Keilir aviacijos akademijoje aiškiai aprašomi žinių lygmenys taikomi 

kiekvienai iš licencijuojamų kategorijų A, B1, B2 ir C. 

A, B1 ir B2 kategorijų kiekvieno dalyko pagrindinių žinių lygis nurodytas 

atitinkamais žinių lygio rodikliais (1, 2 arba 3). C kategorijos pareiškėjų pagrindinių žinių lygis turi 

atitikti B1 arba B2 kategorijos lygius. Žinių lygio rodikliai apibrėžiami taip kaip aprašyta lentelėje: 

1 LYGIS 

Dalykų pagrindinės žinios. 

Tikslai: pareiškėjas turėtų būti susipažinęs su 

dalyko pagrindais. 

 

Pareiškėjas turėtų sugebėti išdėstyti viso dalyko 

aprašymą, vartodamas bendrus žodžius ir 

pavyzdžius. 

Pareiškėjas turėtų sugebėti vartoti būdingus 

terminus. 

2 LYGIS 

Bendros žinios apie teorinius ir praktinius 

dalyko aspektus. 

Sugebėjimas taikyti šias žinias. 

Tikslai: pareiškėjas turėtų suprasti teorinius 

dalyko pagrindus. 

 

Pareiškėjas turėtų sugebėti išdėstyti bendrą 

dalyko aprašymą, vartodamas, jei reikia, 

būdingus pavyzdžius. 

Pareiškėjas turėtų sugebėti naudoti matematines 

formules, susiedamas jas su fizikos dėsniais, 

apibūdinančiais dalyką. 

Pareiškėjas turėtų mokėti skaityti ir suprasti 

brėžinius, eskizus ir schemas, apibūdinančius 

dalyką. 

Pareiškėjas turėtų sugebėti taikyti žinias 

praktiškai naudodamas detalias procedūras. 

3 LYGIS 

Išsamios žinios apie teorinius ir praktinius 

dalyko aspektus. 

Sugebėjimas logiškai ir visapusiškai susieti bei 

naudoti savo žinias. 

Tikslai: pareiškėjas turėtų mokėti susieti dalyko 

teoriją su kitais dalykais. 

 

Pareiškėjas turėtų sugebėti išsamiai išdėstyti 

visą dalyką naudodamasis teoriniais pagrindais 

ir pateikdamas specifinius 

pavyzdžius. 

Pareiškėjas turėtų sugebėti suprasti ir naudoti 

matematines formules, susijusias su nagrinėjamu 

dalyku. 

Pareiškėjas turėtų mokėti skaityti, suprasti ir 

nubraižyti paprastus brėžinius, eskizus ir 

schemas, apibūdinančius 

dalyką. 

Pareiškėjas turėtų sugebėti praktiškai pritaikyti 

savo žinias naudodamasis gamintojo 

nurodymais. 

Pareiškėjas turėtų sugebėti paaiškinti iš įvairių 

šaltinių ir matavimų gautus duomenis ir, jeigu 

reikia, daryti pakeitimus. 

   1 lentelė. Žinių lygio rodikliai (Islandijos atvejis)  

Orlaivių mechaniko mokymo programa Islandijoje vykdoma modulinės profesinio 

mokymo programos pagrindu. Programą sudaro septyniolika modulių kurių kiekvienas yra labai 

konkrečiai aprašytas reglamente. Pati mokymo programos struktūra ir turinys yra artimas Lietuvos 

profesiniame rengime įgyvendinamų modulinių profesinio mokymo programų koncepcijai, skiriasi 

tik modulių apimtis valandomis, bei nėra teorinio ir praktinio mokymo derinimo kiekviename 
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modulyje. Kitaip tariant vieni moduliai yra vien tik teorinio mokymo, kituose yra derinama ir teorija 

ir praktika. Lietuvoje kiekvienas profesinio mokymo programos modulis būtinai turi apimti tiek 

teorinio tiek ir praktinio profesinio mokymo dalykus (temas), kurie savo turiniu turi sudaryti 

konkrečią kompetenciją. Lentelėje pateikiama orlaivių mechaniko profesinio mokymo programos 

turinio analizė ugdymo komponentų pagrindu (žinios, gebėjimai, kompetencijos) 

 

Modulio pavadinimas Žinios, gebėjimai, kompetencijos 

1 MODULIS. MATEMATIKA 1.1 Aritmetika 

1.2 Algebra 

1.3 Geometrija 

2 MODULIS. FIZIKA 2.1 Medžiaga 

2.2 Mechanika 

2.2.1 Statika 

2.2.2 Kinematika 

2.2.3 Dinamika 

2.2.4 Skysčių dinamika 

2.3 Termodinamika 

2.4 Optika (šviesa) 

2.5 Banginis judėjimas ir garsas 

3 MODULIS. ELEKTROTECHNIKOS 

PAGRINDAI 

3.1 Elektronų teorija 

3.2 Statinė elektra ir laidumas 

3.3 Elektrotechnikos sąvokos 

3.4 Elektros srovės generavimas 

3.5 Nuolatinės srovės šaltiniai 

3.5 Nuolatinės srovės šaltiniai 

3.7 Varža/Rezistorius 

3.8 Galia 

3.9 Talpa/Kondensatoriai 

3.10 Magnetizmas 

3.11 Indukcija/Indukcinės ritės 

3.12 Nuolatinės srovės variklių/Generatorių teorija 

3.13 Kintamos elektros įtampos teorija 

3.14 Varžinės (R), talpinės (C) ir induktyviosios (L) 

Grandinės 

3.15 Transformatoriai 

3.16 Filtrai 

3.17 Kintamosios srovės generatoriai 

3.18 Kintamos srovės varikliai 

4 MODULIS. ELEKTRONIKOS 

PAGRINDAI 

4.1 Puslaidininkiai 

4.1.1 Diodai 

4.1.2 Tranzistoriai 

4.1.3 Integrinės schemos 

4.2 Spausdintos plokštės 

4.3 Servomechanizmai 
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5 MODULIS. SKAITMENINĖ TECHNIKA 

IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ 

SISTEMOS 

5.1 Elektroninių prietaisų sistemos 

5.2 Skaičiavimo sistemos 

5.3 Duomenų keitimas 

5.4 Nuoseklaus duomenų perdavimo kabeliai 

5.5 Loginės schemos 

5.6 Pagrindinė kompiuterio struktūra 

5.7 Mikroprocesoriai 

5.8 Integrinis grandynas 

5.9 Multipleksinis perdavimas 

5.10 Pluoštinė optika 

5.11 Elektroniniai monitoriai 

5.12 Statinei elektrai jautri įranga 

5.13 Programinės įrangos kontrolė 

5.14 Elektromagnetinė aplinka 

5.15 Būdingiausios elektroninės/skaitmeninės 

orlaivių sistemos 

6 MODULIS. MEDŽIAGOS IR JŲ 

KOMPONENTAI 

6.1 Aviacinės medžiagos, kuriose yra geležies 

6.2 Aviacinės medžiagos, kuriose nėra geležies 

6.3 Aviacinės medžiagos – sudėtinės ir nemetalinės 

Medžiagos 

6.4 Korozija 

6.5 Sujungimų elementai 

6.6 Vamzdžiai ir jungtys 

6.7 Spyruoklės 

6.8 Guoliai 

6.9 Pavaros 

6.10 Valdymo lynai 

6.11 Elektriniai kabeliai ir kištukai 

7 MODULIS. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 7.1 Saugumo technika – orlaivis ir dirbtuvės 

7.2 Darbas dirbtuvėse 

7.3 Įrankiai 

7.4 Bendrieji aviacijos elektronikos kontrolės prietaisai 

7.5 Techniniai brėžiniai, schemos ir normos 

7.6 Suleidimai ir paklaidos 

7.7 Elektros kabeliai ir kištukai 

7.8 Kniedyti sujungimai 

7.9 Vamzdžiai ir žarnos 

7.10 Spyruoklės 

7.11 Guoliai 

7.12 Pavaros 

7.13 Valdymo lynai 

7.14 Medžiagų apdirbimas 

7.15 Suvirinimas, minkštasis ir kietasis litavimas bei 

Sujungimai 

7.16 Orlaivio svoris ir svorio centras 

7.17 Orlaivių priežiūra ir saugojimas (laikymas) 

7.18 Išmontavimo, tikrinimo, remonto ir sumontavimo 

Technologijos 
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7.19 Nenormalūs reiškiniai 

7.20 Techninė priežiūra 

8 MODULIS. AERODINAMIKOS 

PAGRINDAI 

8.1 Atmosferos fizika 

8.2 Aerodinamika 

8.3 Skrydžio teorija 

8.4 Orlaivio stabilumas ir valdumas 

9 MODULIS. ŽMOGIŠKIEJI VEIKSNIAI 9.1 Bendros žinios 

9.2 Žmogaus galimybės ir jų ribos 

9.3 Socialinė psichologija 

9.4 Žmogaus galimybėms įtaką darantys veiksniai 

9.5 Fizinė aplinka 

9.6 Užduotys 

9.7 Bendravimas 

9.8 Žmogaus klaidos 

9.9 Pavojai darbo vietoje 

10 MODULIS. ORO TEISĖ 

  

10.1 Teisiniai reglamentai 

10.2 66 dalis – Egzaminuotojai – Techninė priežiūra 

10.3 145 dalis – Patvirtinta techninės priežiūros 

Organizacija 

10.4 JAR – jungtiniai tinkamumo skraidyti reikalavimai, 

OPS – komercinis oro transportas 

10.5 Orlaivių sertifikavimas 

10.6 M dalis 

10.7 Galiojantys nacionaliniai ir tarptautiniai reikalavimai 

(jeigu nepakeisti ES reikalavimais 

11A MODULIS. LĖKTUVŲ SU 

TURBININIAIS VARIKLIAIS  

AERODINAMIKA, KONSTRUKCIJOS IR 

SISTEMOS 

 

11B MODULIS. SRAIGTASPARNIŲ SU 

STŪMOKLINIAIS VARIKLIAIS 

AERODINAMIKA, KONSTRUKCIJOS IR 

SISTEMOS 

11.1 Skrydžio teorija 

11.2 Sklandmens konstrukcijos – Bendrosios sąvokos 

11.3 Sklandmens konstrukcijos – Lėktuvai 

11.4 Oro kondicionavimo ir kabinos sandarumo sistema 

(ATA 21) 

11.5 Prietaisai/Aviacijos elektronikos sistemos 

11.6 Elektros energija (ATA 24) 

11.7 Prietaisai ir įranga (ATA 25) 

11.8 Priešgaisrinė apsauga (ATA 26) 

11.9 Orlaivio vairai (ATA 27) 

11.10 Degalų sistema (ATA 28) 

11.11 Hidraulinė sistema (ATA 29) 

11.12 Apsauga nuo ledo ir lietaus (ATA 30) 

11.13 Važiuoklė (ATA 32) 

11.14 Žibintai (ATA 33) 

11.15 Deguonies sistema (ATA 35) 

11.16 Suspausto oro/vakuumo sistemos (ATA 36) 

11.17 Vanduo/Atliekos (ATA 38) 

11.18 Vidinės orlaivio techninės priežiūros sistemos 

(ATA 45) 

12 MODULIS. SRAIGTASPARNIŲ 

AERODINAMIKA, KONSTRUKCIJOS IR 

12.1 Skrydžio teorija – Keliamojo sraigto aerodinamika 

12.2 Skrydžio valdymo sistemos 

12.3 Menčių bendrakūgiškumas ir vibracijos analizė 

12.4 Pavaros 
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SISTEMOS 12.5 Sklandmens konstrukcija 

12.6 Oro kondicionavimo sistema 

12.7 Prietaisai/Aviacijos elektronikos sistemos 

12.8 Elektros energija (ATA 24) 

12.9 Prietaisai ir įranga (ATA 25) 

12.10 Priešgaisrinė apsauga (ATA 26) 

12.11 Degalų sistema (ATA 28) 

12.12 Hidraulinė sistema (ATA 29) 

12.13 Apsauga nuo ledo ir lietaus (ATA 30) 

12.14 Važiuoklė (ATA 32) 

12.15 Žibintai (ATA 33) 

12.16 Suspausto oro/vakuumo sistemos (ATA 36) 

13 MODULIS. ORLAIVIŲ 

AERODINAMIKA, KONSTRUKCIJOS IR 

SISTEMOS 

13.1 Skrydžio teorija 

13.2 Sklandmens konstrukcijos – Bendrosios sąvokos 

13.3 Automatinis skrydžio valdymas (ATA 22) 

13.4 Ryšiai/Navigacija (ATA 23/34) 

13.5 Elektros energija (ATA 24) 

13.6 Prietaisai ir įranga (ATA 25) 

13.7 Orlaivio vairai (ATA 27) 

13.8 Prietaisų sistemos (ATA 31) 

13.9 Žibintai (ATA 33) 

13.10 Vidinės orlaivio techninės priežiūros sistemos 

(ATA 45) 

14 MODULIS. VARIKLIAI 14.1 Turbininiai varikliai 

14.2 Variklio darbo kontrolės sistemos 

15 MODULIS. DUJŲ TURBININIS 

VARIKLIS 

15.1 Pagrindai 

15.2 Variklio charakteristikos 

15.3 Oro įsiurbimo difuzorius 

15.4 Kompresoriai 

15.5 Degimo kamera 

15.6 Turbina 

15.7 Išmetimo tūta 

15.8 Guoliai ir sandarinimas 

15.9 Tepalai ir degalai 

15.10 Tepimo sistema 

15.12 Oro sistema 

15.13 Paleidimo ir uždegimo sistemos 

15.14 Variklio darbo kontrolės (indikacijos) sistemos 

15.15 Galios didinimo sistemos 

15.16 Turbosraigtiniai varikliai 

15.17 Turboveleniniai varikliai 

15.18 Pagalbinės jėgainės (APU) 

15.19 Variklių montavimas (tvirtinimas) 

15.20 Priešgaisrinės sistemos 

15.21 Variklio priežiūra ir antžeminis veikimas 

15.22 Variklio laikymas ir konservavimas 

16 MODULIS. STŪMOKLINIS VARIKLIS 16.1 Pagrindai 
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16.2 Variklio galia 

16.3 Variklio konstrukcija 

16.4 Variklio degalų sistemos 

16.5 Paleidimo ir uždegimo sistemos 

16.6 Įsiurbimo, išmetimo ir aušinimo sistemos 

16.7 Įpūtimas/turboįpūtimas 

16.8 Tepalai ir degalai 

16.9 Tepimo sistema 

16.10 Variklio darbo kontrolės sistemos 

16.11 Variklio tvirtinimas 

16.12 Variklio priežiūra ir antžeminis veikimas 

16.13 Variklio laikymas ir konservavimas 

17 MODULIS. ORO SRAIGTAS 17.1 Pagrindai 

17.2 Oro sraigto konstrukcija 

17.3 Oro sraigto žingsnio keitimo mechanizmas 

17.4 Oro sraigtų sinchronizavimas 

17.5 Oro sraigto apsauga nuo apledėjimą 

17.6 Oro sraigto techninė priežiūra 

17.7 Oro sraigto saugojimas ir konservavimas 

 2 lentelė. Orlaivių mechaniko profesinio mokymo programos turinys (Islandijos 

atvejis)  
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2. ORLAIVIŲ MECHANIKO PROFESINIO MOKYMO SITUACIJA LIETUVOJE 

 

Lietuvoje profesinio mokymo programų kūrimas yra reglamentuojamas transporto ir 

saugojimo paslaugų sektoriaus profesinio standarto, kuris yra pagrindinis dokumentas modulinių 

profesinio mokymo programų rengimui. Vadovaujantis modulinių profesinio mokymo programų 

kūrimo metodika kiekvienos modulinės profesinio mokymo programos kūrimo išeities taškas yra 

kvalifikacija, kuriai įgyti rengiama programa. Praktinis sąvokos „kvalifikacija“ aspektas dažnai 

tapatinamas su profesinio mokymo sistemoje įgyjamais dokumentais, t.y. pažymėjimais, kurie 

patvirtina tai, kad konkretus žmogus, baigęs tam tikrą mokymo programą įgijo kvalifikaciją, t.y. 

pasirengimą tam tikram darbui. Dokumentuota (pripažinta) kvalifikacija reiškia minimalių 

kvalifikacinių reikalavimų išpildymą. Kvalifikaciją liudijantis diplomas rodo, kad absolventas yra 

įgijęs žinias ir gebėjimus, kurie leidžia jam pradėti savarankiškai dirbti tam profesinės veiklos 

srityje. Sudėtinė kvalifikacijos dalis yra kvalifikacijos vienetas. Jeigu kvalifikacija apibūdina 

pasirengimą plačiai daugiafunkcinei veiklai (dažniausiai profesijai), tai kvalifikacijos vienetai 

reiškia funkcinius gebėjimus atlikti dalį tos veiklos. Kvalifikacijoje gali būti skirtingų Lietuvos 

nacionalinės kvalifikacijos sandaros lygių vienetai. Jeigu vienetų lygiai pagal Lietuvos nacionalinę 

kvalifikacijos sandarą skiriasi, kvalifikacijos lygis nustatomas pagal vyraujantį vienetų lygį, 

įvertinus vienetų svorį kvalifikacijoje pagal jiems priskirtų mokymosi kreditų skaičių. 1-5 LTKS 

lygių kvalifikacijose gali būti iki 5 vienetų, tačiau kai kurios kvalifikacijos, ypač žemesnių lygių, 

gali turėti tik vieną vienetą. Kvalifikacijos vienetas apjungia nuo 1 iki 5 kvalifikaciją sudarančių 

kompetencijų. Ta pati kompetencija gali būti įtraukta ne į vieną vienetą. Kvalifikacijos skirstymas į 

kvalifikacijos vienetus yra labai svarbus modulinio profesinio mokymo sistemoje, atliepiant šios 

sistemos lankstumo bei prieinamumo principus, kuomet asmeniui, norinčiam dirbti vienoje ar kitoje 

profesinės veiklos srityje pakanka turėti kelias kompetencijas ir nėra būtina įgyti pilną kvalifikaciją. 

Kvalifikacijos vienetus sudaro kompetencijų grupės. Kai kuriais atvejais kvalifikacijos vienetą gali 

sudaryti ir viena kompetencija.. 

Remiantis transporto ir saugojimo paslaugų sektoriaus profesinio standartu veiklos 

uždaviniai yra nurodyti Komisijos Reglamente (EB) Nr. 2042/2003 „Dėl orlaivių nepertraukiamojo 

tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis 

atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ III priede (66 dalis) bei IV priede (147 dalis), 

o taip pat jų papildymuose ir atnaujinimuose. Tačiau modulinę orlaivių mechaniko profesinio 

mokymo programą sudaro mokymosi rezultatai, aprašomi kaip žinios, gebėjimai ir kompetencijos 

reikalingi anksčiau įvardintiems veiklos uždaviniams įgyvendinti. Lentelėje pateikiami orlaivių 
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mechaniko profesinio mokymo programos turinio analizė ugdymo komponentų pagrindu (žinios, 

gebėjimai, kompetencijos). 

 

Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai ir kodai 
Kompetencijos 

Orlaivių sistemų tvirtinimai 

ir sujungimai LTKS IV 

1 Atpažinti orlaivių konstrukcijoje naudojamas medžiagas bei 

tvirtinimų tipus 

2 Parinkti tvirtinimo ir sujungimo medžiagų bei priemonių 

parinkimas 

Orlaivių vizualinė apžiūra 

LTKS IV 

1 Atlikti orlaivių vizualinę inspekciją, nustatant orlaivių 

konstrukcinių elementų defektus 

2 Nustatyti techninės dalies neatitikimus, veikiančius 

nepertraukiamą tinkamumą skraidyti 

3 Taikyti specialius orlaivių konstrukcinių elementų aptarnavimo 

metodus 

4 Taikyti orlaivių priežiūros procedūras pagal techninės priežiūros 

dokumentaciją 

5 Taikyti reikiamus orlaivių vilkimo, kėlimo ir signalizavimo 

įgulai metodus 

Žmogiškųjų veiksnių 

valdymas LTKS IV 

1 Įvertinti žmogiškųjų faktorių bei aplinkos poveikį orlaivio 

techninio aptarnavimo kokybei 

 

2 Valdyti streso ir rizikos faktorius, naudoti teisingus ir tinkamus 

komunikacijos metodus darbo aplinkoje 

Aviacinės teisės normų 

taikymas LTKS IV 

1 Vertinti savo teises ir pareigas orlaivių techninio aptarnavimo 

bei nepertraukiamo tinkamumo skraidyti palaikymo procese 

Orlaivio struktūros ir 

sistemų priežiūra LTKS IV 

1   Aptarnauti orlaivių konstrukciją (sklandmuo, vairai, važiuoklė, 

stabdžiai (konstrukcijų ypatumai, paskirtis), hidraulinė, degalų, 

suspausto oro, vakuumo, elektros, priešgaisrinė sistemos (veikimo 

principai, paskirtis) bei kitas sistemas; 

2   Testuoti ir aptarnauti statinio ir dinaminio slėgio sistemas 

3   Testuoti elektronikos prietaisų veikimą vidaus orlaivio įrangos 

pagalba 
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Variklio priežiūra LTKS IV 

 

1   Atlikti orlaivių jėgainių elementų, tepimo ir degalų tiekimo 

sistemų bei pagalbinių blokų aptarnavimą 

Sraigto ir rotoriaus priežiūra 

LTKS IV 

1   Atlikti orlaivių sraigto / rotoriaus mechanizmo aptarnavimą 

Darbų saugos užtikrinimas 

LTKS 

1   Užtikrinti darbų saugos reikalavimus atliekant orlaivių 

3 lentelė. Orlaivių mechaniko profesinio mokymo programos turinys (Lietuvos atvejis) 
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3. ORLAIVIŲ MECHANIKŲ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ SĄSAJOS 

 

 Atlikus Lietuvoje įgyvendinamos orlaivių mechaniko profesinio mokymo programos 

turinio analizę bei Islandijoje įgyvendinamos orlaivių mechaniko profesinio mokymo programos 

turinio analizę galima pateikti teorinę programų atitikties išvadą, programose aprašytų modulių 

pagrindu (žr. 4 lentelę). 

 

Lietuvoje  įgyvendinamos profesinio 

mokymo programos moduliai 

Islandijoje  įgyvendinamos profesinio mokymo 

programos moduliai 

Orlaivių sistemų tvirtinimai ir sujungimai  MATEMATIKA, 

FIZIKA   

MEDŽIAGOS IR JŲ KOMPONENTAI 

ELEKTROTECHNIKOS PAGRINDAI  

ELEKTRONIKOS PAGRINDAI 

SKAITMENINĖ TECHNIKA IR ELEKTRONINIŲ 

PRIETAISŲ SISTEMOS 

Orlaivių vizualinė apžiūra  TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

AERODINAMIKOS PAGRINDAI 

Žmogiškųjų veiksnių valdymas  ŽMOGIŠKIEJI VEIKSNIAI 

 

Aviacinės teisės normų taikymas  ORO TEISĖ 

 

Orlaivio struktūros ir sistemų priežiūra  LĖKTUVŲ SU TURBININIAIS VARIKLIAIS  

AERODINAMIKA, KONSTRUKCIJOS IR 

SISTEMOS 

SRAIGTASPARNIŲ AERODINAMIKA, 

KONSTRUKCIJOS IR SISTEMOS 

ORLAIVIŲ AERODINAMIKA, KONSTRUKCIJOS 

IR SISTEMOS 

Variklio priežiūra  

 

VARIKLIAI 

DUJŲ TURBININIS VARIKLIS 

STŪMOKLINIS VARIKLIS 

SRAIGTASPARNIŲ SU STŪMOKLINIAIS 

VARIKLIAIS AERODINAMIKA, 

KONSTRUKCIJOS IR SISTEMOS 

Sraigto ir rotoriaus priežiūra  ORO SRAIGTAS 

 

Darbų saugos užtikrinimas  ŽMOGIŠKIEJI VEIKSNIAI 

 

4 lentelė. Orlaivių mechaniko profesinio mokymo programos atitiktis (Lietuvos ir Islandijos atvejai) 
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IŠVADOS 

 

Lyginamoji dviejų profesinio mokymo programų analizė ugdymo komponentų 

aspektu leidžia išgryninti orlaivių mechaniko profesinio mokymo programų skirtumus bei 

panašumus. Profesinio mokymo programų skirtumai tai – skirtinga programų struktūra, teorinio ir 

praktinio profesinio mokymo santykis, tačiau pagrindinis skirtumas skirtingas programų turinio ir 

įgyvendinimo reglamentavimas. Islandijoje orlaivių mechaniko profesinio mokymo programa 

įgyvendinama griežtai laikantis Europos parlamento ir tarybos reglamento (eb) nr. 216/2008 III 

PRIEDAS (66 dalis). Lietuvoje profesinio mokymo programos rengimą ir įgyvendinimą 

reglamentuoja transporto ir saugojimo paslaugų sektoriaus profesinis standartas. 

Teorinė orlaivių mechaniko profesinio mokymo programų turinio analizė leidžia 

daryti išvadą, jog žinių, gebėjimų, bei kompetencijų reikalingų profesinės veiklos funkcijų atlikimui 

visuma tiek Islandijoje įgyvendinamoje programoje tiek Lietuvoje įgyvendinamoje programoje iš  

esmės sutampa. Teoriniu aspektu pateiktos profesinio mokymo programų sąsajos leidžia teigti, jog 

atlikus neesmines programų struktūros bei turinio korekcijas įmanomas vieningas orlaivių 

mechanikų kvalifikuotų specialistų rengimas tiek Lietuvoje tiek Islandijoje. 
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