
 

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa (P43071501, T43071503) 

 

 
P43071501 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 mokymosi kreditų, 

T43071503 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų. Kvalifikacijos 

pavadinimas – suvirintojas. Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV. 

Mokymosi trukmė du metai. Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis 

išsilavinimas. 

Programos paskirtis. Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta 

kvalifikuotam suvirintojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai pasiruošti atlikti suvirinimo darbus, 

suvirinti plieno jungčių kampines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, 

suvirinti plieno jungčių kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) 

apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti plieno jungčių kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo 

elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, pjaustyti metalus terminio pjovimo būdais (dujiniu ir 

plazminiu), suvirinti plieno lakštų jungčių sandūrines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais 

glaistytaisiais elektrodais, suvirinti plieno lakštų jungčių sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju 

elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti plieno lakštų jungčių sandūrines siūles 

lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti plieno lakštų 

sandūrines siūles dujiniu būdu, suvirinti aliuminio ir jo lydinių kampines siūles lankiniu būdu 

lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje, suvirinti aliuminio ir jo lydinių 

kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje.  

Modulinė suvirintojo profesinio mokymo programa skirta parengti reikalingos kvalifikacijos 

lydomojo suvirinimo specialistą, kurio kvalifikacija turi atitikti tarptautinę suvirintojo kvalifikaciją. 

Modulinės mokymo programos moduliai sudaryti atsižvelgiant į gamybinių įmonių 

poreikius ir minimalius reikalavimus, keliamus suvirinimo specialistų išsilavinimui, mokymui, 



egzaminavimui ir kvalifikacijai, kuriuos, pagal Tarptautinio suvirinimo instituto (IIW) nurodymus 

parengė Tarptautinė įgaliojimų taryba (IAB) bei Europos suvirinimo federacija (EWF). Tai leidžia 

asmeniui, baigusiam vieno ar kelių modulių programas ir gavus jų baigimą patvirtinantį dokumentą 

bei išlaikius egzaminą pagal LST EN ISO 9606 standarto reikalavimus ir gavus Tarptautinį 

suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo pažymėjimą (sertifikatą), suvirintojo profesinį mokymą tęsti ir 

kvalifikaciją. 

 

Išduodami dokumentai: 

 

Baigusiems P43071501 programą (įstojusiems po 12 klasių): 

 profesinio mokymo diplomas 

 

Baigusiems T43071503 programą (jau turintiems pirmąją kvalifikaciją): 

 profesinio mokymo diplomas 

 

Baigęs suvirintojo mokymo/si programą suvirintojas įgis: 

 

Privalomąsias kompetencijas: 

 Pažinti profesiją*. 

 Atlikti darbus laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. 

 Paruošti suvirintojo darbo vietą pagal darbo brėžinius ir pagal suvirinimo technologiją 

surinkti detales. 

 Suvirinti plieno lakštų kampines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais 

elektrodais. 

 Atlikti plieno gaminių ir pusgaminių kampinių siūlių rankinio lankinio suvirinimo 

darbus lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais pagal surinkimo, montavimo brėžinius ir schemas. 

 Suvirinti plieno lakštų kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu 

(pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje. 

 Atlikti plieno gaminių ir pusgaminių kampinių siūlių lankinio suvirinimo darbus 

lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje pagal surinkimo, montavimo brėžinius 

ir schemas. 

 Suvirinti plieno lakštų kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu 

apsauginių dujų aplinkoje. 

 Atlikti plieno gaminių ir pusgaminių kampinių siūlių lankinio suvirinimo darbus 

nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje pagal surinkimo, montavimo brėžinius ir 

schemas. 

 Atlikti metalų pjaustymą deguoniniu liepsniniu (dujiniu) būdu. 

 Atlikti metalų pjaustymą plazminiu pjovimo būdu. 

 Atlikti terminį pjovimą naudojant metalo paruošimo brėžinius. 

 Suvirinti plieno lakštų sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais 

elektrodais. 



 Atlikti plieno gaminių ir pusgaminių sandūrinių siūlių rankinio lankinio suvirinimo 

darbus lydžiaisiais glaistytais elektrodais pagal surinkimo, montavimo brėžinius ir schemas. 

 Suvirinti plieno lakštų sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu 

(pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje. 

 Atlikti plieno gaminių ir pusgaminių sandūrinių siūlių lankinio suvirinimo darbus 

lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje pagal surinkimo, montavimo brėžinius 

ir schemas. 

 Suvirinti plieno lakštų sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu 

apsauginių dujų aplinkoje. 

 Atlikti plieno gaminių ir pusgaminių sandūrinių siūlių lankinio suvirinimo darbus 

nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje pagal surinkimo, montavimo brėžinius ir 

schemas. 

 Suvirinti plieno lakštų sandūrines siūles dujiniu būdu. 

 Atlikti plieno gaminių ir pusgaminių sandūrinių siūlių suvirinimo darbus dujiniu būdu 

pagal surinkimo, montavimo brėžinius ir schemas. 

 Suvirinti aliuminio lakštų kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu 

(pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje. 

 Atlikti aliuminio gaminių ir pusgaminių kampinių siūlių lankinio suvirinimo darbus 

lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje pagal surinkimo, montavimo brėžinius ir 

schemas. 

 Suvirinti aliuminio lakštų kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu 

inertinių dujų aplinkoje. 

 Atlikti aliuminio gaminių ir pusgaminių kampinių siūlių lankinio suvirinimo darbus 

nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje pagal surinkimo, montavimo brėžinius ir 

schemas. 

 Saugiai elgtis ekstremaliose situacijose*. 

 Reguliuoti fizinį aktyvumą*. 

 Tausoti sveikatą ir saugiai dirbti*. 

 Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje. 

 

Privalomas pasirenkamąsias kompetencijas (iš viso 10 mokymosi kreditų): 

 Suvirinti plieninių vamzdžių sandūrines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais 

glaistytaisiais elektrodais. 

 Atlikti plieninių vamzdžių sandūrinių siūlių rankinio lankinio suvirinimo darbus 

lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais pagal surinkimo, montavimo brėžinius ir schemas.  

 Suvirinti plieninių vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu 

(pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje. 

 Atlikti plieninių vamzdžių sandūrinių siūlių lankinio suvirinimo darbus lydžiuoju 

elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje pagal surinkimo, montavimo brėžinius ir 

schemas. 



 Suvirinti plieninių vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo 

elektrodu apsauginių dujų aplinkoje. 

 Atlikti plieninių vamzdžių sandūrinių siūlių lankinio suvirinimo darbus nelydžiu 

volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje pagal surinkimo, montavimo brėžinius ir schemas.  

 Suvirinti plieninių vamzdžių sandūrines siūles dujiniu būdu. 

 Atlikti plieninių vamzdžių sandūrinių siūlių suvirinimo darbus dujiniu būdu pagal 

surinkimo, montavimo brėžinius ir schemas. 

 Organizuoti suvirinimo darbus ir vadovauti darbuotojų grupei. 

 Užtikrinti suvirinimo darbų kokybę. 

  

Pasirenkamąsias kompetencijas (iš viso 10 mokymosi  kreditų)*: 

 

 Suvirinti aliuminio lakštų sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu 

(pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje. 

 Atlikti aliuminio gaminių ir pusgaminių sandūrinių siūlių lankinio suvirinimo darbus 

lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje pagal surinkimo, montavimo brėžinius ir 

schemas. 

 Suvirinti aliuminio lakštų sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu 

inertinių dujų aplinkoje. 

 Atlikti aliuminio gaminių ir pusgaminių sandūrinių siūlių lankinio suvirinimo darbus 

nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje pagal surinkimo, montavimo brėžinius ir 

schemas. 

 Suvirinti aliuminio vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu 

(pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje. 

 Atlikti aliuminio gaminių ir jo lydinių vamzdžių sandūrinių siūlių lankinio suvirinimo 

darbus lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje pagal surinkimo, montavimo 

brėžinius ir schemas. 

 Suvirinti aliuminio vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo 

elektrodu inertinių dujų aplinkoje. 

 Atlikti aliuminio gaminių ir jo lydinių vamzdžių sandūrinių siūlių lankinio suvirinimo 

darbus nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje pagal surinkimo, montavimo brėžinius 

ir schemas. 

 Suvirinti vario ir jo lydinių jungtis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) 

inertinių dujų aplinkoje. 

 Suvirinti vario ir jo lydinių jungtis lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu 

apsauginių dujų aplinkoje. 

 

* netaikoma tęstinio profesinio mokymo programai kodu T43071503 

 



 
 

 

 

Būsimo darbo specifika. Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti inžinerinės pramonės ir 

metalo apdirbimo gamyklose, atlikti suvirinimo darbus statybose gaminant bei montuojant įvairias 

konstrukcijas, inžinerinius tinklus, atlikti suvirinimo darbus energetikos sektoriuje gaminant ir 

montuojant įvairius vamzdynus, katilus, slėginius indus bei talpyklas, dirbti naujų gaminių suvirinimo 

ir naudotų remonto darbus žemės ūkio, aptarnavimo bei kituose Lietuvos ir Europos Sąjungos ūkio 

sektoriuose. 

Darbo sąlygos: dirbama pastatų patalpose ir lauke su aplinkai ir žmogaus sveikatai 

pavojingomis medžiagomis, rankiniais ir elektriniais įrankiais, tenka dirbti pavojingus darbus 

aukštyje, iškasose, uždarose erdvėse, darbo aplinkoje būna dulkių, aerozolių, ultravioletinė ir 

infraraudonoji spinduliuotė. Dirbant dėvimi specialieji darbo drabužiai. 

Suvirintojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo 

higienos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos 

principais. 

Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: atsakingumas, pareigingumas, kūno 

koordinacija, fizinė ištvermė. Suvirintojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, 

naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų 

ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir 

išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija. 

Mokymosi trukmė suvirintojai 

 

 

Baigusiems vidurinio ugdymo programą ir siekiantiems įgyti pirmą kvalifikaciją  – mokymosi   

trukmė 2 metai (programa P43071501) – pirminis profesinis mokymas 

 

Baigusiems vidurinio ugdymo programą ir siekiantiems įgyti ne pirmą kvalifikaciją – mokymosi 

trukmė 2 metai (programa T43071503) – tęstinis profesinis mokymas 

 

 


