Automehāniķis
Profesijas apraksts:
Automehāniķis plāno un veic automobiļa pieņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un remontu,
veic automobiļa nodošanu klientam. Konstatē un novērš automobiļa defektus.
Izglītības tematiskā joma

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

Izglītības programma

Autotransports

Iegūstamā kvalifikācija
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Mācību programmas saturs

Apgūstamās profesionālās
kompetences


























Automobiļu uzbūves pamati
Rasēšanas pamati
Demontāža un montāža
Remonta pamati
Virsbūves detaļu remonta pamati
Automobiļu tehniskā apkope un remonts
Riepu maiņa un remonts
Rasēšana
Automobiļu šasijas remonts
Virsbūves remonta pamati
Automobiļu elektroiekārtu remonts
Motoru remonts
Automobiļu hidraulisko un pneimatisko sistēmu
remonts
Elektronisko sistēmu remonta pamati
Tehniskā servisa organizācija
Autovadītāju apmācības programma
Autoatslēdznieka prakse
Automehāniķa prakse
Sabiedrība un cilvēka drošība
Metināšanas pamati
Klientu menedžments
Virsbūves stiklojuma remonts
Kravas auto, motociklu vai automobiļu mehānika
Plānot un organizēt savu darbu un darba vietu,
ievērojot darba aizsardzības, elektrodrošības,
ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības

Automehāniķis

Tālākās iespējas

 Nodrošināt sev un citiem darbiniekiem drošus darba
apstākļus, izvēloties atbilstošas darba metodes un
palīglīdzekļus
 Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un
elektroniskās datu bāzes svešvalodā
 Lasīt rasējumus, elektriskās un kinemātiskās shēmas
 Veikt automobiļa, tā sistēmu un agregātu tehnisko
apkopi un diagnostiku
 Noteikt nepieciešamos remonta darbus atbilstoši
ražotāja tehnoloģijai
 Noteikt remontdarbu izmaksas un novērtēt remonta
ekonomisko pamatotību
 Remontēt un regulēt automobiļa mezglus un
agregātus, lietojot atbilstošas iekārtas, instrumentus
un palīgierīces
 Pārbaudīt remonta kvalitāti, automobiļa sistēmu un
mehānismu darbību
 Nodrošināt uzticēto instrumentu, iekārtu un
inventāra atbilstošu lietošanu un uzturēšanu darba
kārtībā
 Risināt nestandarta situācijas, aizvietot oriģinālās
detaļas ar remonta detaļām
 Risināt problēmsituācijas, sadarboties ar klientu un
sniegt informāciju par pakalpojumiem
 Pašizglītoties, pastāvīgi pilnveidot profesionālo
kompetenci atbilstoši lietojamās tehnoloģijas un
tehnikas attīstības līmenim
 Sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā
 Ievērot darba tiesisko attiecību regulējošos
normatīvos aktus
 Apgūstot papildu moduļus atbilstoši “Autoremonta”
sektora moduļu kartei, iespējams iegūt citu
profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences
 Strādāt profesijā, apvienot darbu ar mācībām
augstākajās mācību iestādēs
 Turpināt mācības gan Latvijas, gan Eiropas valstu
augstākajās mācību iestādēs

