
 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 

MINISTRAS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. 

BIRŽELIO 2 D. ĮSAKYMO NR. V-525 „DĖL AKREDITACIJOS SUTEIKIMO KAUNO 

PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAMS“ PAPILDYMO 

 

2022 m. balandžio 27 d. Nr. V-651 

Vilnius 

 

Atsižvelgdama į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2022 m. balandžio 

15 d. teikimą Nr. V7-342 „Dėl institucijos, siekiančios įgyti teisę vertinti asmens įgytas 

kompetencijas, akreditavimo“, 

p a p i l d a u  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 2 d. 

įsakymo Nr. V-525 „Dėl akreditacijos suteikimo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmams“ priedo 

„Kompetencijų (pagal kvalifikacijas), kurias vertinti suteikiama teisė Kauno prekybos, pramonės ir 

amatų rūmams, sąrašas“ sąrašą: 

Kvalifikacija Kompetencijų sąrašas 

Sandėliavimo darbų 

organizatorius, LTKS IV 

1. Prižiūrėti, kaip laikomasi saugumo reikalavimų sandėlio 

teritorijoje. 

2. Prižiūrėti sandėlio darbą. 

3. Sandėliuoti skirtingų  grupių prekes, gamybos žaliavas ir 

gatavą produkciją. 

4. Pildyti ir tvarkyti sandėlio apskaitos dokumentaciją. 

5. Organizuoti sandėlio darbuotojų darbą. 

6. Organizuoti darbą su sandėlio įrenginiais. 

7. Organizuoti krovos darbų atlikimo mechanizavimą ir 

automatizavimą. 

8. Vykdyti  pavojingųjų krovinių priėmimo, išdavimo, 

sandėliavimo darbus. 

9. Organizuoti pavojingųjų produktų avarijų likvidavimą. 

Automatinių sistemų 

mechatronikas, LTKS IV 

1. Montuoti ir derinti mechaninius įrenginius. 

2. Surinkti ir derinti elektrotechnikos įrenginius. 

3. Prijungti ir valdyti elektros variklius. 

4. Parinkti ir sujungti elektronikos komponentus ir įtaisus. 

5. Parinkti ir prijungti jutiklius. 

6. Parinkti, montuoti ir eksploatuoti pneumatikos bei 

elektropneumatikos įrenginius. 

7. Parinkti, montuoti ir eksploatuoti hidraulikos bei 

elektrohidraulikos įrenginius. 

8. Programuoti loginius valdiklius. 

9. Valdyti automatizuotos gamybos sistemas. 

Automobilių kėbulų 

remontininkas, LTKS III 

1. Vizualiai įvertinti automobilių kėbulų techninę būklę pagal 

išorinius požymius. 

2. Matuoti automobilių kėbulų geometriją. 
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3. Išrinkti automobilio kėbulą. 

4. Šalinti automobilių kėbulų deformacijas. 

5. Virinti ir lituoti automobilių kėbulų detales. 

6. Surinkti automobilio kėbulą. 

7. Paruošti automobilio kėbulą dažymui. 

8. Dažyti automobilių kėbulus ir jų dalis. 

9. Dengti nedažomus automobilių kėbulų paviršius 

antikoroziniu mišiniu. 

Automobilių kėbulų 

remontininkas, LTKS IV 

1. Vizualiai įvertinti automobilių kėbulų techninę būklę pagal 

išorinius požymius. 

2. Vertinti kėbulų tinkamumą tolesnei eksploatacijai. 

3. Išrinkti automobilio kėbulą. 

4. Šalinti automobilių kėbulų deformacijas. 

5. Šalinti automobilių kėbulo deformacijas be dažymo. 

6. Virinti automobilių kėbulų detales. 

7. Surinkti automobilių kėbulus. 

8. Keisti ir remontuoti automobilių langų stiklus. 

9. Vertinti automobilio kėbulo surinkimo darbų kokybę. 

10. Parinkti automobilio dažymo priemones. 

11. Paruošti automobilių kėbulus dažyti. 

12. Dažyti (dengti) automobilio kėbulą ir jo dalis. 

13. Dengti nedažomus automobilio kėbulo paviršius 

antikoroziniu mišiniu. 

Automobilių mechanikas, 

LTKS IV 

1. Atlikti metalo technologinius darbus.  

2. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių 

variklį.  

3. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti „Otto“ 

variklių maitinimo ir uždegimo sistemas.  

4. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti dyzelinių 

variklių maitinimo sistemas.  

5. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių 

transmisiją  

6. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių 

važiuoklę.  

7. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių 

stabdžius.  

8. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių 

elektros įrenginius. 

Santechnikas, IV LTKS 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. 
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Santechnikas, III LTKS 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. 

Šildymo ir vėdinimo, oro 

kondicionavimo sistemų 

montuotojas, LTKS IV 

1. Sandėliuoti ŠVOK sistemų montavimo medžiagas, 

gaminius, įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti ŠVOK sistemų montuotojo darbo 

vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Montuoti šilumos siurblius vandeninėse sistemose. 

5. Montuoti pastato vandeninės šildymo-vėsinimo sistemos 

įrenginius 

6. Prižiūrėti pastato vandeninės šildymo–vėsinimo sistemų 

vamzdynus ir prietaisus. 

7. Įrengti ortakių tinklus. 

8. Montuoti pastato vėdinimo įrangą ir prietaisus. 

9. Prižiūrėti pastato vėdinimo įrangą ir prietaisus. 

10. Įrengti dūmų šalinimo sistemą. 

11. Montuoti šilumos siurblius vandeninėse sistemose. 

12. Montuoti šilumos siurblių sistemas, naudojančias F dujas 

ir behalogenius šaldymo agentus. 

13. Prižiūrėti šilumos siurblių sistemas. 

14. Sujungti šildymo, vėsinimo, vėdinimo ir oro drėkinimo 

sistemas. 

15. Reguliuoti patalpų mikroklimatą įtakojančias sistemas. 

16. Konsultuoti dėl mikroklimato įrangos naudojimo. 

Šildymo ir 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 vamzdžių tiesimui. 

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. 

10. Montuoti pastato vėdinimo įrangą ir prietaisus. 

11. Įrengti dūmų šalinimo sistemą. 
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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. 

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. 

Multimedijos technikas, LTKS 

IV 

1. Kurti ir redaguoti dvimatės bei trimatės grafikos produktus. 

2. Komponuoti grafinio dizaino elementus. 

3. Kurti ir redaguoti animacijos produktus. 

4. Montuoti animacijos produktus. 

5. Parinkti ir taikyti techninę bei programinę įrangą vaizdo 

produktams kurti. 

6. Parinkti ir taikyti techninę bei programinę įrangą garso 

produktams kurti. 

7. Parinkti ir taikyti techninę bei programinę įrangą 

fotografijos produktams kurti. 

8. Kurti skaitmeninės komunikacijos kanalus. 

9. Publikuoti vaizdo ir garso produktus skaitmeninės 

komunikacijos kanaluose. 

Baldžius,  LTKS IV 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 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. 

11. Pjaustyti masyvinę medieną baldams gaminti. 

12. Atlikti antrines masyvinės medienos ruošinių baldams 

gaminti paruošimo operacijas. 

13. Surinkti baldus iš masyvinės medienos ruošinių. 

14. Gaminti pintus baldų elementus. 

15. Pjaustyti minkštinamąsias, apmušimo ir papildomas 

minkštųjų baldų gamybos medžiagas. 

16. Formuoti ir klijuoti minkštinamąsias ir papildomas 

minkštųjų baldų gamybos medžiagas. 

17. Surinkti ir apmušti minkštuosius baldus. 

Specializacijos „Baldų remontas“ kvalifikacijos vienetus 

sudarančios kompetencijos: 

1. Parinkti baldų remontui reikalingas medžiagas ir 

apskaičiuoti remonto sąnaudas. 

2. Taisyti baldų mechaninius defektus. 
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3. Taisyti baldų apdailos defektus. 

Specializacijos „Baldinių medžiagų siuvimas“ kvalifikacijos 

vienetus sudarančios kompetencijos: 

1. sukirpti baldines medžiagas; 

2. paruošti baldinių medžiagų detales; 

3. jungti atskiras baldinių medžiagų detales į gaminį; 

4. atlikti baigiamuosius baldinių medžiagų siuvimo darbus. 

Specializacijos „Kietųjų baldų apdaila“ kvalifikacijos vienetus 

sudarančios kompetencijos: 

1. apdailinti kietuosius baldus rankiniu būdu; 

2. apdailinti kietuosius baldus mechanizuotu būdu. 

Baldžius, III LTKS 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. 

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. 

___________________ 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė 

 

 

                            Jurgita Šiugždinienė 

 


