
 

  

 
  

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 

MINISTRAS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL AKREDITACIJOS SUTEIKIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI INOVACIJŲ IR 

KOMPETENCIJŲ UGDYMO INSTITUTUI 

 

2022 m. birželio 15 d.                    Nr. V-992 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 26 straipsnio 

1 dalies 10 punktu, Reikalavimų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo institucijoms ir jų 

akreditacijos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1223 „Dėl Reikalavimų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 

institucijoms ir jų akreditacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 16.1 papunkčiu ir 17 punktu ir 

atsižvelgdama į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2022 m. birželio 2 d. teikimą 

Nr. V7-521 „Dėl institucijos, siekiančios įgyti teisę vertinti asmens įgytas kompetencijas, 

akreditavimo“, 

s u t e i k i u akreditaciją Viešajai įstaigai Inovacijų ir kompetencijų ugdymo institutui 

(buveinė – Antakalnio g. 54-161A, Vilnius) ir teisę vertinti asmens įgytas kompetencijas pagal 

Kompetencijų (pagal kvalifikacijas), kurias vertinti suteikiama teisė Viešajai įstaigai Inovacijų ir 

kompetencijų ugdymo institutui, sąrašą (priedas). 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                        Jurgita Šiugždinienė 

 

 

      



 

 

 

Lietuvos Respublikos  

švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2022 m. birželio 15 d. 

įsakymo Nr. V-992 

priedas 

 

KOMPETENCIJŲ (PAGAL KVALIFIKACIJAS), KURIAS VERTINTI SUTEIKIAMA 

TEISĖ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI INOVACIJŲ IR KOMPETENCIJŲ UGDYMO INSTITUTUI, 

SĄRAŠAS 

 

Kvalifikacija, LTKS lygis Kompetencijų sąrašas 

Dekoratyvinio apželdinimo 

darbuotojo padėjėjas, LTKS II 

1. Paruošti dirvą ir substratus dekoratyviniams augalams 

auginti. 

2. Dauginti ir auginti dekoratyvinius augalus. 

3. Formuoti dekoratyvinius augalus. 

4. Paruošti dekoratyvinius augalus realizuoti. 

5. Padėti įrengti želdyną pagal pateiktą planą. 

6. Prižiūrėti želdinius. 

7. Auginti ir prižiūrėti interjero augalus. 

8. Sudaryti nesudėtingas augalų kompozicijas. 

Dekoratyvinio želdinimo ir 

aplinkos tvarkymo verslo 

darbuotojas, LTKS IV 

1. Dauginti ir auginti dekoratyvinius augalus.  

2. Formuoti dekoratyvinius augalus. 

3. Komponuoti augalus.  

4. Įrengti ir prižiūrėti želdynus.  

5. Įrengti ir prižiūrėti mažąją architektūrą. 

6. Mechanizuoti želdyno įrengimo ir priežiūros darbus.  

7. Įveisti sodą. 

Patalpų administratorius, 

LTKS IV 

1. Parinkti patalpų administravimo paslaugas teiksiantį 

personalą. 

2. Užtikrinti patalpų administravimo paslaugoms teikti 

reikalingas priemones. 

3. Tvarkyti patalpoms administruoti reikalingą dokumentaciją. 

4. Organizuoti patalpų valymo ir tvarkymo darbus ir vykdyti 

šių darbų priežiūrą. 

5. Administruoti atsiskaitymus už komunalines paslaugas. 

6. Atlikti patalpų ir įrenginių techninę priežiūrą. 

7. Organizuoti patalpų apsaugą. 

Baldžius, LTKS III 1. Sandėliuoti medžiagas, ruošinius, surinkimo vienetus ir 

gaminius. 

2. Paruošti ir sutvarkyti baldžiaus darbo vietą. 

3. Skaityti baldų gamybos darbo brėžinius. 

4. Nustatyti masyvinės medienos ir lakštinių medžiagų 

kokybinę, biologinę rūšį. 

5. Matuoti, žymėti ruošinius ir apskaičiuoti žaliavų sąnaudas. 

6. Apdirbti medieną rankiniais ir rankiniais elektriniais 

įrankiais. 

7. Apdirbti medieną pneumatiniais įrankiais. 

8. Pjaustyti lakštines medžiagas baldams gaminti. 

9. Atlikti antrines lakštinių medžiagų ruošinių apdirbimo 

operacijas. 

10. Surinkti baldus iš lakštinių medžiagų. 
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11. Paruošti baldus realizuoti. 

12. Pjaustyti masyvinę medieną baldams gaminti. 

13. Atlikti antrines masyvinės medienos ruošinių, detalių 

baldams gaminti paruošimo operacijas. 

14. Surinkti baldus iš masyvinės medienos ruošinių. 

15. Gaminti pintus baldų elementus. 

16. Paruošti baldus realizuoti. 

17. Apdailinti kietuosius baldus rankiniu būdu. 

18. Apdailinti kietuosius baldus mechanizuotu būdu. 

19. Pjaustyti minkštinamąsias, apmušimo ir papildomas 

minkštųjų baldų gamybos medžiagas. 

20. Formuoti ir klijuoti minkštinamąsias ir papildomas 

minkštųjų baldų gamybos medžiagas. 

21. Surinkti ir apmušti minkštuosius baldus. 

22. Paruošti baldus realizuoti. 

Medienos apdirbėjo padėjėjas, 

LTKS II 

1. Sandėliuoti medienos apdirbimo ir baldų gamybos 

medžiagas, gaminius ir įrangą pagal nurodymus. 

2. Transportuoti medienos apdirbimo ir baldų gamybos 

medžiagas, ruošinius, surinkimo vienetus ir gaminius. 

3. Paruošti ir sutvarkyti darbo vietą pagal nurodymus. 

4. Rūšiuoti medieną. 

5. Padėti apdirbti medieną staklėmis ir linijomis. 

6. Smulkinti medienos apdirbimo atraižas. 

7. Apdirbti medieną rankiniais įrankiais prieš apdailą pagal 

nurodymus. 

8. Pakuoti medienos medžiagas, ruošinius bei pusfabrikačius. 

9. Pakuoti baigtinę produkciją. 

Medienos apdirbimo 

staklininkas, LTKS III 

1. Sandėliuoti medžiagas, ruošinius, surinkimo vienetus ir 

gaminius. 

2. Paruošti ir sutvarkyti medienos apdirbimo staklininko darbo 

vietą. 

3. Skaityti medienos gaminių darbo brėžinius. 

4. Nustatyti medienos biologinę ir kokybinę rūšis. 

5. Matuoti, žymėti medieną ir apskaičiuoti žaliavų sąnaudas. 

6. Dirbti pirminio medienos apdirbimo staklėmis. 

7. Dirbti antrinio medienos apdirbimo staklėmis. 

8. Dirbti statinių konstrukcinių medienos elementų antrinio 

apdirbimo staklėmis. 

9. Dirbti medienos šlifavimo staklėmis. 

10. Dirbti medienos klijavimo įrenginiais. 

11. Dirbti medienos smulkinimo įrenginiais. 

12. Dirbti medienos smulkinių presavimo įrenginiais. 

13. Dirbti 3 ašių universaliais CNC medienos apdirbimo 

centrais. 

14. Dirbti 4 ašių universaliais CNC medienos apdirbimo 

centrais. 

Stalius, LTKS III 1. Sandėliuoti medžiagas, ruošinius, surinkimo vienetus ir 

gaminius, nustatyti medienos rūšis. 

2. Paruošti ir sutvarkyti staliaus darbo vietą. 

3. Skaityti medienos gaminių darbo brėžinius. 

4. Matuoti, žymėti medieną ir apskaičiuoti žaliavų sąnaudas. 

5. Apdirbti medieną rankiniais staliaus įrankiais. 



 3 

6. Apdirbti medieną rankiniais elektriniais ir pneumatiniais 

staliaus įrankiais. 

7. Apdirbti medieną pozicinėmis (vieno technologinio 

veiksmo) staklėmis. 

8. Apdirbti medieną 3 ašių universaliais CNC medienos 

apdirbimo centrais. 

9. Klijuoti medienos gaminius, naudojant klijavimo įrenginius. 

10. Gaminti tiesmetrinius gaminius ir kitus interjero 

elementus. 

11. Gaminti langus, duris. 

12. Paruošti staliaus gaminius realizuoti. 

Specializacijos „Staliaus gaminių apdaila“ kvalifikacijos 

vienetus sudarančios kompetencijos: 

1. Apdailinti staliaus gaminius rankiniu būdu. 

2. Apdailinti staliaus gaminius mechanizuotu būdu. 

Specializacijos „Staliaus gaminių remontas“ kvalifikacijos 

vienetus sudarančios kompetencijos: 

1. Remontuoti paprastus staliaus gaminius. 

2. Remontuoti paprastus baldus. 

Stalius, LTKS IV 1. Sandėliuoti medžiagas, ruošinius, surinkimo vienetus ir 

gaminius, nustatyti medienos rūšis. 

2. Paruošti ir sutvarkyti staliaus darbo vietą. 

3. Skaityti medienos gaminių darbo brėžinius. 

4. Matuoti, žymėti medieną ir apskaičiuoti žaliavų sąnaudas. 

5. Apdirbti medieną rankiniais staliaus įrankiais. 

6. Apdirbti medieną rankiniais elektriniais ir pneumatiniais 

staliaus įrankiais. 

7. Apdirbti medieną pozicinėmis (vieno technologinio 

veiksmo) staklėmis. 

8. Klijuoti medienos gaminius, naudojant klijavimo įrenginius. 

9. Dirbti 3 ir 4 ašių universaliais CNC medienos apdirbimo 

centrais. 

10. Dirbti langų ir durų gamybos CNC medienos apdirbimo 

centrais. 

11. Gaminti tiesmetrinius gaminius ir kitus interjero 

elementus. 

12. Gaminti langus, duris, laiptus. 

Specializacijos „Staliaus gaminių remontas ir atnaujinimas“ 

kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos: 

1. Remontuoti ir atnaujinti langus. 

2. Remontuoti ir atnaujinti duris. 

3. Remontuoti ir atnaujinti laiptus ir interjero elementus. 

Specializacijos „Staliaus gaminių apdaila“ kvalifikacijos 

vienetus sudarančios kompetencijos: 

1. Apdailinti staliaus gaminius rankiniu būdu. 

2. Apdailinti staliaus gaminius mechanizuotu būdu. 

Kompiuterinio projektavimo 

operatorius, LTKS IV 

1. Braižyti dvimačius objektus. 

2. Braižyti trimačius objektus. 

3. Kurti ir redaguoti kompiuterinės grafikos objektus. 

4. Komponuoti kompiuterinės grafikos objektus. 

5. Paruošti kompiuterinės grafikos objektus spausdinti ir 

publikuoti. 
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6. Braižyti baldų ir interjero detalių brėžinius. 

7. Braižyti mechaninių konstrukcijų detales. 

8. Braižyti statybines konstrukcijas. 

Kompiuterinio projektavimo 

operatorius, LTKS III 

1. Braižyti nesudėtingus dvimačius objektus. 

2. Braižyti nesudėtingus trimačius objektus. 

3. Braižyti baldų brėžinius. 

4. Braižyti mechaninių konstrukcijų detales. 

5. Rengti gyvenamosios paskirties patalpų brėžinius. 

Nekilnojamojo turto brokeris, 

LTKS IV 

1. Rinkti, kaupti ir analizuoti informaciją apie nekilnojamojo 

turto rinką. 

2. Vykdyti nekilnojamojo turto objektų pirkėjų ir (ar) 

nuomininkų paiešką. 

3. Konsultuoti klientus nekilnojamojo turto pirkimo, 

pardavimo ar nuomos klausimais. 

4. Rengti nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarčių 

projektus. 

Elektrikas, LTKS IV 1. Atlikti bendruosius elektrotechnikos ir elektronikos darbus. 

2. Įrengti ir eksploatuoti silpnų srovių (ryšio, gaisro ir 

apsaugos signalizacijos) įrenginius. 

3. Įrengti ir eksploatuoti elektros įrenginius. 

4. Įrengti ir eksploatuoti žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo 

ir galios elektros įrenginių instaliaciją. 

5. Montuoti ir eksploatuoti prijungimo linijų (atvadų, įvadinių 

apskaitos spintų) ir elektros energijos apskaitos įrenginius. 

6. Įrengti ir eksploatuoti skirstomojo tinklo 0,4–35 kV įtampos 

ir perdavimo tinklo 110–400 kV įtampos elektros įrenginius. 

Apdailos montuotojas, LTKS 

III 

1. Sandėliuoti apdailos montavimo medžiagas, gaminius ir 

įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti apdailos montuotojo darbo vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Montuoti paaukštinimo įrangą. 

5. Įrengti karkasą apdailos plokščių montavimo darbams. 

6. Tvirtinti termoizoliacines plokštes ir įrengti izoliacinius 

sluoksnius. 

7. Montuoti apdailos plokštes. 

8. Paruošti plokštes apdailai. 

9. Padėti montuoti rėmines stiklo konstrukcijas. 

10. Padėti montuoti berėmes stiklo konstrukcijas. 

Apdailininkas (statybininkas), 

LTKS IV 

1. Tinkuoti statinių konstrukcijas.  

2. Klijuoti plyteles ant vertikalių konstrukcijų.  

3. Dekoruoti paviršius tapetais.  

4. Dažyti įvairius paviršius rankiniais įrankiais ir 

mechanizuotu būdu.  

5. Apšiltinti pastato fasadą termoizoliacinėmis plokštėmis.  

6. Dekoruoti pastato paviršius dažų mišiniais.  

7. Tinkuoti mechanizuotu būdu.  

8. Atlikti horizontalių paviršių apdailą plytelėmis. 

Apdailininkas LTKS II 1. Parinkti statybos medžiagas. 

2. Montuoti palypėjimo įrangą. 

3. Mūryti nesudėtingas konstrukcijas. 

4. Apdirbti medieną rankiniais įrankiais. 

5. Įrengti betoninį pagrindą. 
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6. Skaityti darbo brėžinius. 

7. Mokėti saugiai dirbti. 

8. Apšiltinti pastatą termoizoliacinėmis plokštėmis. 

9. Tinkuoti rankiniais įrankiais. 

10. Tinkuoti mechanizuotu būdu. 

11. Kloti plyteles ant horizontalių paviršių. 

12. Kloti plyteles ant vertikalių paviršių. 

13. Dažyti rankiniais įrankiais. 

14. Dažyti mechanizuotu būdu. 

15. Klijuoti apmušalus. 

16. Tvirtinti gipso kartono plokštes. 

17. Montuoti apdailos plokštes ir tiesinius elementus. 

Apdailos montuotojas 

meistras, LTKS V 

1. Organizuoti apdailos montuotojų darbo vietos paruošimą ir 

sutvarkymą. 

2. Skaityti statinio darbo projektą. 

3. Organizuoti fasadinių apdailos plokščių montavimo darbus. 

4. Organizuoti apdailos plokščių montavimo darbus vidaus 

patalpose. 

5. Organizuoti rėminių ir berėmių stiklo konstrukcijų 

montavimo darbus. 

6. Montuoti sudėtingos konstrukcijos rėmines ir berėmes 

stiklo konstrukcijas. 

7. Organizuoti ir prižiūrėti žemesnės kvalifikacijos apdailos 

montuotojų darbą. 

8. Mokyti žemesnės kvalifikacijos apdailos montuotojus ir 

vertinti jų kompetencijas. 

9. Priimti sprendimus dėl veiksmų nenumatytais atvejais. 

Betonuotojas, LTKS III 1. Sandėliuoti betonavimo medžiagas, gaminius ir įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti betonuotojo darbo vietą. 

3. Prikabinti, atkabinti krovinius. 

4. Skaityti statinio darbo projektą. 

5. Montuoti ir išardyti klojinius pagal nurodymus. 

6. Surinkti armatūros tinklus ir karkasus, juos sumontuoti į 

klojinius. 

7. Betonuoti konstrukcijas. 

8. Betonuoti grindis. 

9. Įrengti požeminių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų 

hidroizoliaciją. 

10. Remontuoti betonines ir gelžbetonines konstrukcijas. 

Betonuotojo padėjėjas, LTKS 

II 

1. Sandėliuoti betonavimo medžiagas, gaminius ir įrangą 

pagal nurodymus. 

2. Paruošti ir sutvarkyti betonuotojo darbo vietą pagal 

nurodymus. 

3. Paruošti betoną, jį paduoti į betonavimo vietą pagal 

nurodymus. 

4. Surinkti armatūros tinklus ir karkasus pagal nurodymus. 

5. Išlyginti ir sutankinti grindims betonuoti skirtą pagrindą 

pagal nurodymus. 

6. Padėti betonuoti konstrukcijas pagal nurodymus. 

7. Prižiūrėti kietėjantį betoną pagal nurodymus. 

Dailidė, LTKS III 1. Sandėliuoti dailidės medžiagas, gaminius, įrangą ir 

konstrukcijas. 
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2. Paruošti ir sutvarkyti dailidės darbo vietą. 

3. Prikabinti, atkabinti krovinius. 

4. Skaityti statinio darbo projektą. 

5. Apdirbti medieną rankiniais įrankiais ir staklėmis. 

6. Gaminti nesudėtingus medienos gaminius. 

7. Montuoti medines laikančiąsias stogo konstrukcijas. 

8. Montuoti karkasinių ir skydinių pastatų konstrukcijas. 

9. Montuoti ręstinių pastatų sienas. 

10. Montuoti langus ir duris. 

11. Remontuoti medinius gaminius, konstrukcijas ir jų 

elementus. 

12. Apdailinti konstrukcijas mediniais elementais. 

13. Kloti parketo ir lentų grindis. 

Dailidė, LTKS IV 1. Sandėliuoti dailidės medžiagas, gaminius, įrangą ir 

konstrukcijas. 

2. Paruošti ir sutvarkyti dailidės darbo vietą. 

3. Prikabinti, atkabinti krovinius. 

4. Skaityti statinio darbo projektą. 

5. Apdirbti medieną rankiniais įrankiais ir staklėmis. 

6. Gaminti nesudėtingus medienos gaminius. 

7. Montuoti medines laikančiąsias stogo konstrukcijas. 

8. Montuoti karkasinių ir skydinių pastatų konstrukcijas. 

9. Montuoti ręstinių pastatų sienas. 

10. Montuoti langus ir duris. 

11. Remontuoti medinius gaminius, konstrukcijas ir jų 

elementus. 

12. Apdailinti konstrukcijas mediniais elementais. 

13. Kloti parketo ir lentų grindis. 

Dailidės padėjėjas, LTKS II 1. Sandėliuoti dailidės medžiagas, gaminius ir įrangą pagal 

nurodymus. 

2. Paruošti ir sutvarkyti dailidės darbo vietą pagal nurodymus. 

3. Apdirbti medieną rankiniais įrankiais pagal nurodymus. 

4. Gaminti nesudėtingus medienos gaminius pagal 

nurodymus. 

5. Padėti montuoti medines pastato konstrukcijas ir elementus. 

6. Padėti įrengti medines grindis. 

Dažytojas, LTKS III 1. Sandėliuoti statinio dažymo medžiagas, gaminius ir įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti dažytojo darbo vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Paruošti dažomus statinio paviršius ir medžiagas. 

5. Glaistyti ir šlifuoti statinio dažomus paviršius rankiniu 

būdu. 

6. Dažyti statinio paviršius rankiniu būdu. 

7. Glaistyti ir šlifuoti statinio paviršius mechanizuotu būdu. 

8. Dažyti statinio paviršius mechanizuotu būdu. 

9. Dekoruoti pastato paviršius apmušalais. 

10. Dekoruoti statinio paviršius dažų mišiniais. 

Dažytojas, LTKS IV 1. Sandėliuoti statinio dažymo medžiagas, gaminius ir įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti dažytojo darbo vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Paruošti dažomus statinio paviršius ir medžiagas. 
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5. Glaistyti ir šlifuoti dažomus statinio paviršius rankiniu 

būdu. 

6. Dažyti statinio paviršius rankiniu būdu. 

7. Glaistyti ir šlifuoti statinio paviršius mechanizuotu būdu. 

8. Dažyti statinio paviršius mechanizuotu būdu. 

9. Dekoruoti pastato paviršius apmušalais. 

10. Dekoruoti statinio paviršius dažų mišiniais. 

Dažytojo padėjėjas, LTKS II 1. Sandėliuoti statinio dažymo medžiagas, gaminius ir įrangą 

pagal nurodymus. 

2. Paruošti ir sutvarkyti dažytojo darbo vietą pagal 

nurodymus. 

3. Paruošti statinio paviršius dažymo darbams pagal 

nurodymus. 

4. Šlifuoti statinio glaistytus paviršius pagal nurodymus. 

5. Gruntuoti statinio dažomus paviršius pagal nurodymus. 

6. Dažyti nesudėtingus statinio elementus ir konstrukcijas 

pagal nurodymus. 

7. Padėti dekoruoti pastato paviršius apmušalais. 

Fasadų šiltintojas meistras, 

LTKS V 

1. Organizuoti fasadų šiltintojų darbo vietos paruošimą ir 

sutvarkymą. 

2. Skaityti statinio darbo projektą. 

3. Patikrinti šiltinamą paviršių, organizuoti jo paruošimo 

darbus. 

4. Organizuoti fasadų šiltinimo darbus. 

5. Organizuoti fasadų apdailos darbus. 

6. Organizuoti fasadų elementų skardinimo darbus. 

7. Organizuoti ir prižiūrėti žemesnės kvalifikacijos fasadų 

šiltintojų darbą. 

8. Mokyti žemesnės kvalifikacijos fasadų šiltintojus ir vertinti 

jų kompetencijas. 

9. Priimti sprendimus dėl veiksmų nenumatytais atvejais. 

Fasadų šiltintojas, LTKS III 1. Sandėliuoti fasadų šiltinimo medžiagas, gaminius ir 

įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti fasadų šiltintojo darbo vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Montuoti paaukštinimo įrangą. 

5. Paruošti šiltinamų fasadų ir pamatų paviršius. 

6. Pritvirtinti termoizoliacinę medžiagą. 

7. Tinkuoti dekoratyviniu tinku rankiniu būdu. 

8. Dažyti pastatų fasadus. 

9. Tvirtinti skardinius fasadų elementus. 

10. Tinkuoti dekoratyviniu tinku mechanizuotu būdu. 

11. Apdailinti fasadus plytelėmis. 

Konstrukcijų montuotojas, 

LTKS III 

1. Sandėliuoti konstrukcijų montavimo medžiagas, gaminius, 

įrangą ir konstrukcijas. 

2. Paruošti ir sutvarkyti konstrukcijų montuotojo darbo vietą. 

3. Prikabinti, atkabinti krovinius. 

4. Skaityti statinio darbo projektą. 

5. Montuoti gelžbetonines konstrukcijas. 

6. Betonuoti gelžbetoninių konstrukcijų sandūras. 

7. Montuoti statinio metalines konstrukcijas. 

8. Dažyti metalinių montuojamų konstrukcijų paviršius. 
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9. Montuoti statinio medines konstrukcijas. 

10. Dažyti medinių montuojamų konstrukcijų paviršius. 

Krosnininkas, LTKS IV 1. Sandėliuoti kietu kuru kūrenamų šildymo įrenginių 

(išskyrus katilus) medžiagas, gaminius ir įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti krosnininko darbo vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Mūryti konstrukcijas. 

5. Mūryti kietu kuru kūrenamus šildymo įrenginius (išskyrus 

katilus). 

6. Mūryti dūmtraukius. 

7. Remontuoti mūrinius kietu kuru kūrenamus šildymo 

įrenginius (išskyrus katilus). 

8. Montuoti kietu kuru kūrenamus šildymo įrenginius 

(išskyrus katilus) iš surenkamų elementų. 

9. Montuoti dūmtraukius. 

10. Remontuoti surenkamus kietu kuru kūrenamus šildymo 

įrenginius (išskyrus katilus). 

Krosnininko padėjėjas, LTKS 

III 

1. Sandėliuoti kietu kuru kūrenamų šildymo įrenginių 

(išskyrus katilus) medžiagas, gaminius ir įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti krosnininko darbo vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Mūryti konstrukcijas iš plytų. 

5. Mūryti kietu kuru kūrenamus šildymo įrenginius (išskyrus 

katilus) pagal nurodymus. 

6. Remontuoti mūrinius kietu kuru kūrenamus šildymo 

įrenginius (išskyrus katilus) pagal nurodymus. 

7. Montuoti kietu kuru kūrenamus šildymo įrenginius 

(išskyrus katilus) bei dūmtraukius iš surenkamų elementų. 

8. Montuoti surenkamus dūmtraukius. 

9. Remontuoti sumontuotus kietu kuru kūrenamus šildymo 

įrenginius (išskyrus katilus) bei dūmtraukius pagal 

nurodymus. 

Mūrininkas meistras, LTKS V 1. Organizuoti mūrininkų darbo vietos paruošimą ir 

sutvarkymą. 

2. Skaityti statinio darbo projektą. 

3.Organizuoti mūrijimo darbus. 

4. Organizuoti mūro remonto darbus. 

5. Organizuoti mūrinio statinio konstrukcijų montavimo 

darbus. 

6. Organizuoti mūrinio statinio betonavimo darbus. 

7. Organizuoti ir prižiūrėti žemesnės kvalifikacijos mūrininkų 

darbą. 

8. Mokyti žemesnės kvalifikacijos mūrininkus ir vertinti jų 

kompetencijas. 

9. Priimti sprendimus dėl veiksmų nenumatytais atvejais. 

Mūrininkas, LTKS III 1. Sandėliuoti mūrijimo medžiagas, gaminius ir įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti mūrininko darbo vietą. 

3. Prikabinti, atkabinti krovinius. 

4. Skaityti statinio darbo projektą. 

5. Įrengti mūro konstrukcijoje numatytą hidroizoliaciją. 

6. Mūryti konstrukcijas iš plytų. 

7. Mūryti konstrukcijas iš blokelių. 
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8. Mūryti konstrukcijas iš lauko akmenų. 

9. Remontuoti mūrines konstrukcijas ar jų elementus. 

10. Montuoti mūrinio statinio konstrukcijas. 

11. Betonuoti mūrinio statinio konstrukcijas. 

Mūrininkas, LTKS IV 1. Sandėliuoti mūro medžiagas, gaminius ir įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti mūrininko darbo vietą. 

3. Prikabinti, atkabinti krovinius. 

4. Skaityti statinio darbo projektą. 

5. Įrengti mūro konstrukcijoje numatytą hidroizoliaciją. 

6. Mūryti konstrukcijas iš plytų. 

7. Mūryti konstrukcijas iš blokelių. 

8. Mūryti konstrukcijas iš lauko akmenų. 

9. Remontuoti, stiprinti ir sanuoti mūrines konstrukcijas ar jų 

elementus. 

10. Montuoti mūrinio statinio konstrukcijas. 

11. Betonuoti mūrinio statinio konstrukcijas. 

Mūrininko padėjėjas, LTKS II 1. Sandėliuoti mūrijimo medžiagas, gaminius ir įrangą pagal 

nurodymus. 

2. Paruošti ir sutvarkyti mūrininko darbo vietą pagal 

nurodymus. 

3. Paruošti mūro skiedinį pagal nurodymus. 

4. Įrengti mūro konstrukcijoje numatytą hidroizoliaciją pagal 

nurodymus. 

5. Išdėstyti medžiagas mūrijimo vietoje pagal nurodymus. 

6. Paruošti mūro konstrukciją remonto darbams pagal 

nurodymus. 

7. Padėti montuoti mūrinio statinio elementus. 

8. Paruošti betoną, jį paduoti į betonavimo vietą pagal 

nurodymus. 

Pastolių montuotojas, LTKS 

III 

1. Sandėliuoti pastolių elementus, gaminius, įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti pastolių montuotojo darbo vietą. 

3. Skaityti darbo brėžinius. 

4. Sumontuoti ir išmontuoti surenkamas pastolių sistemas. 

5. Sumontuoti ir išmontuoti pastolių apsaugos apdangalus. 

Pastolių montuotojo padėjėjas, 

LTKS II 

1. Sandėliuoti pastolių elementus, gaminius, įrangą pagal 

nurodymus. 

2. Paruošti ir sutvarkyti pastolių montuotojo darbo vietą pagal 

nurodymus. 

3. Padėti sumontuoti ir išmontuoti surenkamų pastolių 

sistemos elementus. 

4. Padėti sumontuoti ir išmontuoti pastolių apsaugos 

apdangalus. 

Plytelių klojėjas, LTKS III 1. Sandėliuoti plytelių klojimo medžiagas, gaminius ir įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti plytelių klojėjo darbo vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Paruošti apdailinamą plytelėmis vertikalų paviršių. 

5. Klijuoti plyteles ant vertikalių paviršių. 

6. Remontuoti vertikalių paviršių plytelių dangą. 

7. Paruošti horizontalių paviršių pagrindą plytelių dangai. 

8. Klijuoti plyteles ant horizontalių paviršių. 

9. Remontuoti grindų ir laiptų plytelių dangą. 

Plytelių klojėjas, LTKS IV 1. Sandėliuoti plytelių klojimo medžiagas, gaminius ir įrangą. 
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2. Paruošti ir sutvarkyti plytelių klojėjo darbo vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Paruošti apdailinamą plytelėmis vertikalų paviršių. 

5. Klijuoti plyteles ant vertikalių paviršių. 

6. Remontuoti vertikalių paviršių plytelių dangą. 

7. Paruošti horizontalių paviršių pagrindą plytelių dangai. 

8. Klijuoti plyteles ant horizontalių paviršių. 

9. Remontuoti grindų ir laiptų plytelių dangą. 

Plytelių klojėjo padėjėjas, 

LTKS II 

1. Sandėliuoti plytelių klojimo medžiagas, gaminius ir įrangą 

pagal nurodymus. 

2. Paruošti ir sutvarkyti plytelių klojėjo darbo vietą pagal 

nurodymus. 

3. Paruošti apdailinamą plytelėmis paviršių pagal nurodymus. 

4. Padėti klijuoti plyteles. 

5. Užpildyti plytelių dangos siūles pagal nurodymus. 

6. Padėti remontuoti plytelių dangą. 

Santechnikas, LTKS III 1. Sandėliuoti santechnikos medžiagas, gaminius ir įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti santechniko darbo vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Montuoti pastato vandentiekio ir nuotakyno vamzdynus. 

5. Montuoti pastato vandentiekio ir nuotakyno prietaisus. 

6. Įrengti pastato lietaus vandens šalinimo sistemą. 

7. Montuoti pastato šildymo sistemos vamzdynus. 

8. Montuoti pastato šildymo sistemos prietaisus. 

9. Įrengti paviršinio šildymo sistemas. 

10. Montuoti šilumos punkto įrangą. 

11. Prižiūrėti pastato šildymo sistemą. 

12. Įrengti gaisrinį vandentiekį. 

13. Patikrinti gaisrinio vandentiekio montavimo kokybę. 

Santechnikas, LTKS IV 1. Sandėliuoti santechnikos medžiagas, gaminius ir įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti santechniko darbo vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Montuoti pastato vandentiekio ir nuotakyno vamzdynus. 

5. Montuoti pastato vandentiekio ir nuotakyno prietaisus. 

6. Įrengti pastato lietaus vandens šalinimo sistemas. 

7. Montuoti pastato šildymo sistemos vamzdynus. 

8. Montuoti pastato šildymo sistemos prietaisus. 

9. Įrengti paviršinio šildymo sistemas. 

10. Montuoti šilumos punkto įrangą. 

11. Montuoti mažo galingumo katilus. 

12. Prižiūrėti pastato šildymo sistemą. 

13. Įrengti gaisrinį vandentiekį. 

14. Patikrinti gaisrinio vandentiekio montavimo kokybę. 

Stogdengys meistras, LTKS V 1. Organizuoti stogdengių darbo vietos paruošimą ir 

sutvarkymą. 

2. Skaityti statinio darbo projektą. 

3. Organizuoti šlaitinio stogo laikančiųjų konstrukcijų 

montavimo darbus. 

4. Organizuoti šlaitinio stogo dengimo darbus. 

5. Organizuoti šlaitinio stogo remonto darbus. 

6. Organizuoti plokščio stogo dengimo darbus. 

7. Organizuoti plokščio stogo remonto darbus. 
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8. Organizuoti ir prižiūrėti žemesnės kvalifikacijos stogdengių 

darbą. 

9. Mokyti žemesnės kvalifikacijos stogdengius ir vertinti jų 

kompetencijas. 

10. Priimti sprendimus dėl veiksmų nenumatytais atvejais. 

Stogdengys, LTKS III 1. Sandėliuoti stogų įrengimo medžiagas, gaminius, įrangą ir 

konstrukcijas. 

2. Paruošti ir sutvarkyti stogdengio darbo vietą. 

3. Prikabinti, atkabinti krovinius. 

4. Skaityti statinio darbo projektą. 

5. Montuoti šlaitinio stogo laikančiąsias konstrukcijas. 

6. Dengti šlaitinį stogą. 

7. Montuoti specialios paskirties šlaitinio stogo elementus ir 

papildomas detales. 

8. Remontuoti šlaitinį stogą. 

9. Suformuoti plokščio stogo nuolydžius ir įrengti izoliacinius 

sluoksnius. 

10. Dengti plokščią stogą. 

11. Įrengti plokščio stogo vėdinimo, vandens surinkimo ir 

kitas detales. 

12. Remontuoti plokščią stogą. 

Stogdengys, LTKS IV 1. Sandėliuoti stogų įrengimo medžiagas, gaminius, įrangą ir 

konstrukcijas. 

2. Paruošti ir sutvarkyti stogdengio darbo vietą. 

3. Prikabinti, atkabinti krovinius. 

4. Skaityti statinio darbo projektą. 

5. Montuoti šlaitinio stogo laikančiąsias konstrukcijas. 

6. Dengti šlaitinį stogą. 

7. Montuoti specialios paskirties šlaitinio stogo elementus ir 

detales. 

8. Remontuoti šlaitinį stogą. 

9. Suformuoti plokščio stogo nuolydžius ir įrengti izoliacinius 

sluoksnius. 

10. Dengti plokščią stogą. 

11. Įrengti plokščio stogo vėdinimo, vandens surinkimo ir 

kitas detales. 

12. Remontuoti plokščią stogą. 

Šildymo, vėdinimo, oro 

kondicionavimo sistemų 

montuotojas, LTKS III 

1. Sandėliuoti ŠVOK sistemų montavimo medžiagas, 

gaminius, įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti ŠVOK sistemų montuotojo darbo 

vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Montuoti vandens tiekimo, šildymo–vėsinimo ir nuotakyno 

vamzdžius. 

5. Paruošti pastato konstrukcijas vamzdžiams tiesti. 

6. Montuoti pastato vandeninės šildymo–vėsinimo sistemos 

vamzdynus ir prietaisus. 

7. Montuoti pastato vandeninės šildymo–vėsinimo sistemos 

įrenginius 

8. Prižiūrėti pastato vandeninės šildymo–vėsinimo sistemos 

vamzdynus ir prietaisus. 

9. Įrengti ortakių tinklus. 
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10. Montuoti pastato vėdinimo įrangą ir prietaisus. 

11. Įrengti dūmų šalinimo sistemą. 

12. Prižiūrėti pastato vėdinimo įrangą ir prietaisus. 

13. Montuoti šilumos siurblius vandeninėse sistemose. 

14. Montuoti šilumos siurblių sistemas, naudojančias F dujas 

ir behalogenius šaldymo agentus. 

15. Prižiūrėti šilumos siurblių sistemas. 

Tinkuotojas, LTKS III 1. Sandėliuoti tinkavimo medžiagas, gaminius ir įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti tinkuotojo darbo vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Paruošti skiedinius ir statinio konstrukcijų paviršius 

tinkavimo darbams. 

5. Tinkuoti statinio konstrukcijas paprastais skiediniais 

rankiniu būdu. 

6. Dengti statinio konstrukcijas dekoratyviniu tinku rankiniu 

būdu. 

7. Tinkuoti statinio konstrukcijas mechanizuotu būdu. 

8. Remontuoti paprastą tinką. 

Tinkuotojas, LTKS IV 1. Sandėliuoti tinkavimo medžiagas, gaminius ir įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti tinkuotojo darbo vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Paruošti skiedinius ir statinio konstrukcijų paviršius 

tinkavimo darbams. 

5. Tinkuoti statinio konstrukcijas paprastais skiediniais. 

6. Dengti statinio konstrukcijas dekoratyviniu tinku. 

7. Tinkuoti statinio konstrukcijas mechanizuotu būdu. 

8. Remontuoti paprastą ir dekoratyvinį tinką. 

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II 1. Sandėliuoti tinkavimo medžiagas, gaminius ir įrangą pagal 

nurodymus. 

2. Paruošti ir sutvarkyti tinkuotojo darbo vietą pagal 

nurodymus. 

3. Paruošti skiedinius tinkavimo darbams pagal nurodymus. 

4. Paruošti statinio konstrukcijų paviršius tinkavimo darbams 

pagal nurodymus. 

5. Padėti tinkuoti statinių konstrukcijas. 

_____________________ 


