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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 

MINISTRAS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. GEGUŽĖS 14 D. ĮSAKYMO NR. V-786 

„DĖL AKREDITACIJOS SUTEIKIMO PANEVĖŽIO PREKYBOS, PRAMONĖS IR 

AMATŲ RŪMAMS“ PRIEDO PAPILDYMO 

 

2022 m. balandžio 27  d.     Nr. V-649 

Vilnius 

 

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

13 d. teikimą Nr. V7-330 „Dėl institucijos, siekiančios įgyti teisę vertinti asmens įgytas 

kompetencijas, akreditavimo“, 

p a p i l d a u  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 14 d. 

įsakymo Nr. V-786 „Dėl akreditacijos suteikimo Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmams“ 

priedo „Kompetencijų (pagal kvalifikacijas), kurias vertinti suteikiama teisė Panevėžio prekybos, 

pramonės ir amatų rūmams, sąrašas“ sąrašą: 

Kvalifikacija Kompetencijų sąrašas 

Apsaugos vadovas, LTKS IV 1. Organizuoti personalo darbą. 

2. Vykdyti naujų užsakovų ir klientų paiešką, klientų 

aptarnavimo organizavimą. 

3. Organizuoti saugomų objektų, renginių ir asmenų 

apsaugą. 

4. Bendradarbiauti su policija ir teismais.  

Specializacijos „Apsaugos vadovo, vykdančio viešojo 

administravimo bei nusikalstamumo prevencijos funkcijas, 

veikla“ kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos: 

1. vykdyti valstybės perduotas nusikaltimų prevencijos 

funkcijas; 

2. vykdyti viešojo administravimo, tyrimo ir susijusias 

funkcijas. 

Biuro administratorius, LTKS IV 1. Rengti įvairius įstaigos dokumentus. 

2. Tvarkyti įstaigos administracijos dokumentus ir 

elektroninių dokumentų valdymo sistemą. 

3. Teikti pagalbą įstaigos vadovui bei darbuotojams 

planuojant įstaigos vadovo darbotvarkę ir organizuojant 

posėdžius, renginius. 

4. Organizuoti įstaigos darbuotojų aprūpinimą technine 

įranga ar kanceliarinėmis priemonėmis. 

5. Priimti įstaigos lankytojus ir atsakyti į jiems kylančius 

klausimus. 

6. Organizuoti svečių aptarnavimą. 

E. pardavėjas-konsultantas, LTKS 

IV 

1. Parinkti e. verslo formą. 

2. Kurti ir (ar) administruoti sukurtą e. prekybos platformą. 

3. Pirkti ir priimti prekes iš tiekėjų. 



2 
 

  

4. Sandėliuoti prekes. 

5. Parduoti prekes ir paslaugas elektroniniu būdu. 

6. Sudaryti ir vykdyti prekių ir paslaugų pirkimo ir 

pardavimo sutartis elektroninėje aplinkoje. 

7. Pristatyti prekes klientams. 

8. Vykdyti buhalterinę apskaitą. 

9. Identifikuoti vartotojų poreikius. 

10. Kurti prekių ir paslaugų reklamą. 

11. Konsultuoti klientus apie prekes ir paslaugas 

Pardavėjas  konsultantas, LTKS 

IV 

1. Paruošti darbo vietą. 

2. Paruošti darbui įrangą ir inventorių. 

3. Paruošti prekes pardavimui. 

4. Priimti prekes. 

5. Sandėliuoti prekių atsargas. 

6. Identifikuoti pirkėjo poreikius. 

7. Konsultuoti pirkėjus apie prekes. 

8. Vykdyti atsiskaitymus už prekes. 

9. Apskaičiuoti materialines vertybes. 

10. Pildyti materialinių vertybių apskaitos dokumentus. 

Sandėlio operatorius, LTKS III 1. Paruošti sandėlio operatoriaus darbo vietą. 

2. Taikyti maisto ir ne maisto prekių, žaliavų ir produkcijos 

laikymo sąlygų, pakavimo ir ženklinimo normas. 

3. Imtis tinkamų veiksmų gedimų, avarijų ir nelaimingų 

atsitikimų atveju. 

4. Dirbti sandėlyje, naudojant sandėlio įrangą. 

5. Dirbti, naudojant informacines technologijas, 

automatizuotas ir kompiuterizuotas sandėlio sistemas ir 

įrenginius. 

6. Saugiai pernešti, perkelti, pervežti krovinius. 

7. Pakuoti krovinius ir prekes. 

8. Parengti transporto priemonę krovos darbams ir 

prižiūrėti krovos įrenginius. 

9. Prijungti, prikabinti, pritvirtinti krovos įrenginį prie 

talpos ar transporto priemonės. 

10. Saugiai krauti, pernešti, perkelti, pervežti, rūšiuoti 

krovinį, naudojant krovos įrangą. 

Specializacijos „Autokrautuvo eksploatavimas“  

kompetencijos: 

1. Valdyti autokrautuvą su specialiais krovinių paėmimo, 

krovimo įtaisais. 

2. Saugiai pakrauti ir iškrauti krovinius autokrautuvu. 

Specializacijos „Elektrinių krautuvų eksploatavimas“ 

kompetencijos: 

1. valdyti elektrinius krautuvus su specialiais krovinių 

paėmimo, krovimo įtaisais; 

2. saugiai pakrauti ir iškrauti krovinius elektriniais 

krautuvais. 

Specializacijos „Elektrinių vežimėlių eksploatavimas“ 

kompetencijos: 

1. valdyti elektrinius vežimėlius su specialiaisiais krovinių 

paėmimo, krovimo įtaisais; 
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2. saugiai pakrauti ir iškrauti krovinius elektriniais 

vežimėliais. 

Kompiuterinės įrangos derintojas, 

LTKS IV 

1. Parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias programas. 

2. Parinkti, naudotis ir išmanyti kompiuterių derintojams 

skirtas programas. 

3. Išmanyti kompiuterio aparatinės dalies struktūrą, 

parametrus ir veikimo principus. 

4. Išmanyti kompiuterio periferinių įrenginių struktūrą, 

parametrus ir veikimo principus. 

5. Projektuoti kompiuterinį tinklą. 

6. Išmanyti kompiuterinį tinklą, jo funkcionavimą ir 

užtikrinti saugumą; 

7. Atlikti IT sistemų derinimo darbus. 

8. Atlikti IT sistemų remonto darbus. 

Žiniatinklio programuotojas, 

LTKS IV 

1. Eksploatuoti kompiuterio techninę įrangą ir derinti 

operacines sistemas. 

2. Naudoti nesudėtingas reliacines duomenų bazes. 

3. Projektuoti, kurti ir administruoti internetinius puslapius. 

4. Kurti ir vykdyti nesudėtingus tinklapių testavimo atvejus 

rankiniu ir automatiniu būdu. 

5. Taikyti logines funkcijas programuojant. 

6. Taikyti objektinio programavimo technologiją, kuriant 

interneto puslapius tam pritaikyta programavimo kalba. 

7. Kurti, testuoti ir talpinti internetinėje parduotuvėje 

nesudėtingas, dinaminės vartotojo sąsajos Android 

aplikacijas, optimizuotas skirtingiems mobiliems 

įrenginiams. 

Šaltkalvis, LTKS IV 

 

1. Šaltkalviškai apdirbti detales rankinėmis priemonėmis. 

2. Šaltkalviškai apdirbti detales elektrinėmis, 

akumuliatorinėmis, pneumatinėmis ir hidraulinėmis 

priemonėmis. 

3. Dirbti, atsižvelgiant į detalių gamybai parengtą techninę 

dokumentaciją. 

4. Mechaniškai apdirbti metalines detales metalo pjovimo 

staklėmis ir jas plastiškai deformuoti. 

5. Ardyti mechanizmus, agregatus, junginius ir jų detales. 

6. Remontuoti mechanizmus, agregatus, junginius ir jų 

detales. 

7. Surinkti mechanizmus, agregatus, junginius bei detales. 

8. Montuoti mechanizmus, agregatus ir junginius į įvairios 

paskirties techninius objektus. 

9. Tikrinti surinktų ir (ar) sumontuotų mechanizmų, 

agregatų ir junginių kokybę. 

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.  
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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. 

Technikos priežiūros verslo 

darbuotojas, LTKS IV 

 

 

1. Atlikti bendruosius mechaniko darbus.  

2. Atlikti automobilių ir traktorių variklių techninės 

priežiūros ir remonto darbus.  

3. Atlikti automobilių ir traktorių maitinimo ir uždegimo 

sistemų techninės priežiūros ir remonto darbus.  

4. Atlikti automobilių ir traktorių transmisijų techninės 

priežiūros ir remonto darbus.  

5. Atlikti automobilių ir traktorių važiuoklių techninės 

priežiūros ir remonto darbus.  

6. Atlikti automobilių ir traktorių elektros bei elektronikos 

įrengimų techninės priežiūros ir remonto darbus.  

7. Atlikti žemės ūkio mašinų techninės priežiūros ir 

remonto darbus.  

8. Organizuoti privačią komercinę veiklą. 

Plastikų liejimo įrenginių 

operatorius, LTKS III 

1. Parengti darbo vietą plastiko gaminių gamybai. 

2. Parengti medžiagas plastiko gaminių gamybai. 

3. Valdyti plastiko gaminių liejimo mašinas bei liejimo 

procesus. 

4. Valdyti plastikų ekstruzijos mašinas bei procesus. 

5. Valdyti plastikų pūtimo mašinas bei procesus. 

6. Vertinti gaminio kokybę. 

Plastikų liejimo mašinų 

derintojas, LTKS IV  

 

1. Naudotis technine dokumentacija ir informacija. 

2. Parengti medžiagas ir priemones plastikų gamybos 

procesui. 

3. Naudoti informacinių technologijų priemones įrenginio 

gamybos procesui stebėti. 

4. Atlikti plastikų liejimo mašinų techninę priežiūrą. 

5. Derinti plastiko liejimo mašinas. 

6. Valdyti plastiko gaminių liejimo mašinas bei liejimo 

procesus. 

7. Spręsti plastiko gaminių liejimo proceso metu kylančias 

problemas. 

8. Derinti plastikų ekstruzijos mašinas. 

9. Valdyti plastikų ekstruzijos mašinas bei procesus. 

10. Derinti plastikų pūtimo mašinas. 

11. Valdyti plastikų pūtimo mašinas bei procesus. 

Renginių ir poilsio paslaugų 

organizatorius, LTKS IV 

1. Parinkti klientų pageidavimus atitinkančias paslaugas. 

2. Sudaryti paslaugų ar jų rinkinių sąmatas. 

3. Sudaryti sutartis su klientais ir paslaugų teikėjais. 

4. Organizuoti laisvalaikio renginius. 

5. Organizuoti renginių ir poilsio veiklas. 

6. Analizuoti renginių ir poilsio paslaugų rinką. 

7. Organizuoti renginių ir poilsio paslaugų pardavimą. 

8. Pristatyti ir reklamuoti renginius bei paslaugas. 

Specializacijos „Azartinių lošimų organizavimas“ 

kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos: 
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1. vesti azartinius lošimus; 

2. valdyti lošimų eigą. 

Sporto organizacijos veiklos 

administratorius, LTKS IV 

1. Administruoti kasdienę sporto organizacijos veiklą. 

2. Aptarnauti sporto organizacijos klientus. 

3. Vykdyti bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimo 

programas, projektus ir sporto renginius. 

4. Parduoti sporto organizacijos paslaugas ir prekes. 

5. Vykdyti atsiskaitymus už paslaugas ir prekes. 

6. Paruošti sporto organizacijos inventorių fizinio 

aktyvumo veikloms. 

7. Prižiūrėti sporto organizacijos inventorių. 

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. 

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

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. 

12. Paruošti skiedinius ir statinio konstrukcijų paviršius 

tinkavimo darbams. 

13. Tinkuoti statinio konstrukcijas paprastais skiediniais 

rankiniu būdu. 

14. Dengti statinio konstrukcijas dekoratyviniu tinku 

rankiniu būdu. 

15. Tinkuoti statinio konstrukcijas mechanizuotu būdu. 

16. Remontuoti paprastą tinką. 

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. 

8. Mūryti konstrukcijas iš lauko akmenų. 

9. Remontuoti mūrines konstrukcijas ar jų elementus. 
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10. Montuoti mūrinio statinio konstrukcijas. 

11. Betonuoti mūrinio statinio konstrukcijas. 

  

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. 

 

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. 

Kirpėjas, LTKS III 1. Trinkti moterų plaukus. 

2. Atlikti moterų plaukų bazinius kirpimus. 

3. Šviesinti plaukus. 

4. Dažyti plaukus. 

5. Trinkti vyrų ir vaikų plaukus. 

6. Atlikti vyrų ir vaikų plaukų bazinius kirpimus. 

Specializacijos „Šukuosenų formavimas“ kvalifikacijos 

vienetus sudarančios kompetencijos: 

1. suplanuoti šukuoseną; 

2. suformuoti šukuoseną. 

Specializacijos „Šukuosenų dekoro gaminimas“ 

kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos: 

1. gaminti šukuosenų dekoravimo priemones iš įvairių 

medžiagų; 

2. gaminti pastižo dirbinius šukuosenai dekoruoti. 

Kirpėjas, LTKS IV 1. Atlikti plaukų priežiūros procedūras. 

2. Atlikti trumpalaikį plaukų sušukavimą. 

3. Atlikti bazinius kirpimus. 

4. Šviesinti plaukus. 

5. Dažyti plaukus ilgalaikiais plaukų dažais. 

6. Atlikti trumpalaikį plaukų garbanojimą ir tiesinimą. 
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7. Atlikti ilgalaikį plaukų garbanojimą ir tiesinimą. 

8. Formuoti įvairias šukuosenas. 

9. Dekoruoti šukuosenas. 

Specializacijos „Plaukų priauginimas“ kvalifikacijos 

vienetus sudarančios kompetencijos: 

1. ilginti ir tankinti plaukus, naudojant pridėtinius plaukus; 

2. prižiūrėti priaugintus plaukus. 

Kosmetikas, LTKS IV 1. Įvertinti veido odos būklę ir parinkti veido odos 

priežiūros procedūras. 

2. Atlikti neaparatines neinvazines veido odos priežiūros 

procedūras. 

3. Įvertinti kūno odos būklę ir parinkti kūno odos priežiūros 

procedūras. 

4. Atlikti neaparatines neinvazines kūno odos priežiūros 

procedūras. 

5. Įvertinti veido ir kūno odos būklę prieš atliekant 

aparatines neinvazines procedūras ir parinkti aparatines 

neinvazines procedūras. 

6. Atlikti aparatines neinvazines veido ir kūno odos 

priežiūros procedūras. 

7. Įvertinti veido odos būklę ir parinkti priemones makiažui 

atlikti. 

8. Atlikti makiažą. 

9. Įvertinti rankų ir kojų odos ir nagų būklę ir parinkti 

procedūras rankų ir kojų priežiūrai. 

10. Atlikti neinvazines rankų ir kojų sveikos odos 

priežiūros procedūras. 

11. Atlikti sveikų nagų manikiūrą. 

12. Atlikti sveikų nagų pedikiūrą. 

13. Įvertinti veido ir kūno odos būklę prieš atliekant 

depiliaciją ir parinkti kosmetikos priemones ir plaukų 

šalinimo procedūrą. 

14. Atlikti nepageidaujamų plaukų šalinimą įvairiose kūno 

vietose. 

Specializacijos „Nagų dailė“ kvalifikacijos vienetus 

sudarančios kompetencijos: 

1. įvertinti nagų būklę ir parinkti priemones nagų dailei; 

2. atlikti nagų dailę. 

Specializacijos „Dirbtinių nagų priauginimas“ 

kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos: 

1. įvertinti nagų būklę ir parinkti priemones, technologijas 

dirbtiniams nagams priauginti; 

2. priauginti dirbtinius nagus. 

Specializacijos „Blakstienų priauginimas“ kvalifikacijos 

vienetus sudarančios kompetencijos: 

1. parinkti priemones blakstienoms priauginti; 

2. priauginti blakstienas. 

Specializacijos „Kūno tapyba“ kvalifikacijos vienetus 

sudarančios kompetencijos: 

1. parinkti priemones kūno tapybai; 

2. atlikti kūno tapybą. 
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Masažuotojas, LTKS IV 1. Vertinti kūno anatominę, fiziologinę ir emocinę būklę, 

atsižvelgiant į kliento amžių, lytį ir patologinius pokyčius. 

2. Atpažinti gyvybei pavojingas būkles, įvertinti ir tinkamai 

reaguoti. 

3. Bendrauti ir bendradarbiauti su klientais, sveikatos 

priežiūros ir kitų įstaigų specialistais. 

4. Sudaryti klasikinio ir segmentinio masažo procedūros 

veiksmų planą. 

5. Taikyti klasikinio ir segmentinio masažo būdus. 

6. Atlikti klasikinį ir segmentinį masažą. 

7. Sudaryti gydomojo masažo procedūros veiksmų planą. 

8. Atlikti gydomąjį masažą, esant įvairioms patologijoms. 

9. Sudaryti sportinio masažo procedūros veiksmų planą. 

10. Atlikti sportinį masažą. 

___________________ 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė 

 

 

Jurgita Šiugždinienė 

 


