
 

 
 

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. birželio 28 d. Nr. V-1069 

Vilnius 

 

Atsižvelgdama į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2022 m. birželio 15 

d. teikimą Nr. V7-566 „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: 

Eil. 

Nr. 
Kvalifikacija, LTKS lygis Kompetencijų sąrašas 

1.  Floristas, LTKS IV 1. Parinkti augalus floristinėms kompozicijoms. 

2. Paruošti augalus komponuoti. 

3. Jungti augalines medžiagas. 

4. Komponuoti augalus su kitais daiktiniais objektais. 

5. Komponuoti skirtingų stilių floristinius darbus. 

6. Kurti progines kompozicijas. 

7. Parinkti augalus įvairios paskirties bei skirtingų aplinkos 

sąlygų interjerams bei jų prieigoms. 

8. Kurti interjero fitokompozicijas. 

9. Komponuoti fitokompozicijas eksterjere. 

10. Pristatyti floristinį objektą vartotojui. 

11. Pristatyti floristinį objektą internetinėje erdvėje. 

2.   Pirtininkas, LTKS IV 1. Paruošti pirties įrangą darbui. 

2. Prižiūrėti pirtį ir jos įrangą. 

3. Paruošti darbo vietą ir priemones pirties procedūroms 

atlikti. 

4. Įvertinti fiziologinius, anatominius žmogaus ypatumus, 

užtikrinant procedūros saugumą. 

5. Vanoti vantomis. 

6. Atlikti pirties procedūras. 

7. Informuoti klientus apie pirties procedūrą ir elgesį po 

jos. 

8. Rinkti, laikyti, apdoroti ir konservuoti pirties 

procedūroms naudojamus augalus. 

9. Rišti ir konservuoti vantas. 
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10. Ruošti pirties procedūrose naudojamas augalinės bei 

gyvulinės kilmės ir kitas natūralios kilmės priemones. 

3.  Slaugytojo padėjėjas, 

LTKS IV 

1. Atlikti paciento higieninę priežiūrą. 

2. Padėti maitinti pacientą. 

3. Supažindinti pacientą su laikina gyvenamąja aplinka 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. 

4. Padėti slaugos specialistui arba akušeriui slaugyti 

pacientą. 

5. Padėti slaugos specialistui paruošti ir atlikti pacientui 

reabilitacines procedūras. 

6. Rūpintis mirštančiais pacientais bei jų artimaisiais. 

7. Surinkti paprastus ėminius tyrimams, pakuoti ir gabenti 

juos į laboratoriją slaugos specialistui prižiūrint. 

8. Prižiūrėti vemiantį, zonduojamą, drenuojamą pacientą, 

prižiūrėti kateterį ir sekti diurezę, stebėti tuštinimąsi ir 

šlapinimąsi slaugos specialistui prižiūrint. 

9. Gaminti ir naudoti dezinfekcinius tirpalus. 

10. Stebėti infuzijas, paruošti ir prižiūrėti slaugos 

priemones, kurių reikia slaugos veiksmams atlikti. 

11. Tvarkyti mirusiuosius. 
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Švietimo, mokslo ir sporto ministrė 
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