
 

 

PROJEKTAS „LIETUVOS KVALIFIKACIJŲ SISTEMOS PLĖTRA (I ETAPAS)“ 

PROJEKTO KODAS NR. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001 

 

PROFESINIO STANDARTO IŠORINIO VERTINIMO FORMA 

 

Vertinamo profesinio standarto pavadinimas 

 

Prekybos sektoriaus profesinis standartas 

 

Profesinio standarto vertinimo kriterijai Vertinimas 

(tinkama / taisytina) 
Profesinio standarto išorės vertintojo komentarai / 

pastabos / siūlymai 

1. Profesinio standarto pavadinimas 

(vertinama, ar siūlomas profesinio standarto pavadinimas apima 

aprašomą ūkio sektorių, yra atpažįstamas profesinėje 

bendruomenėje) 

Tinkama  

 

Pavadinimas neatsispindi visų standarte aprašomų ūkio 

sektorių (pvz.: išperkamosios nuomos, autotransporto) 

2. Ūkio sektoriaus ir jo posektorių (jei išskiriami) apibrėžimas 

pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių  

(vertinama, ar remiantis EVRK pateikta glausta informacija apie 

ūkio sektorių, posektorius ir jiems būdingas veiklas) 

Tinkama  

3. Pagrindinės ūkio sektoriaus ir jo posektorių (jei išskiriami) 

veiklų sritys 

(vertinama, ar apibūdintos kiekvieno posektoriaus veiklos sritys 

(veiklos procesai)) 

Taisytina Neišskirta veiklos sritis: paslaugų teikimas ir pardavimas, 

pirkėjų konsultavimas. 

4 Ūkio sektoriaus kvalifikacijų sąrašas  
(vertinama, ar ūkio sektoriaus kvalifikacijų sąrašas apima visas 

svarbiausias sektoriui būdingas kvalifikacijas, o pasiūlytų 

kvalifikacijų pavadinimai yra informatyvūs ir tinkami, ar 

pasiūlytos kvalifikacijos yra aktualios, prasmingos, reikalingos) 

Taisytina Į sąrašą nėra įtraukta universalaus darbuotojo 

kvalifikacija. 

Pardavėjo – instruktoriaus kvalifikacijos pavadinimas 

neatspindi jai priskirtų kompetencijų. 

5. Tarpsektorinės kvalifikacijos (jei taikoma) 

(vertinama, ar tarpsektorinių kvalifikacijų sąraše yra nurodytos 

visos svarbiausios ūkio sektoriuje esančios tarpsektorinės 

-  
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kvalifikacijos, kvalifikacijų pavadinimai yra informatyvūs ir 

tinkami) 

 

 

KVALIFIKACIJOS VERTINIMAS (kvalifikacijos pavadinimas:  Pardavėjas, LTKS II ) 

(pildoma atskira lentelė kiekvienam kvalifikacijos aprašui, kuriam yra teikiamos pastabos ir siūlymai) 

Kvalifikacijos vertinimo kriterijai Profesinio standarto išorės vertintojo komentarai / pastabos / siūlymai 

Trumpas kvalifikacijos apibūdinimas (vertinama, ar tinkamai 

suformuluotas veiklos objektas ir uždaviniai, aprašytos darbo 

priemonės ir darbo sąlygos, nurodyti ypatingi reikalavimai 

sveikatai (jei taikomi) ir kita papildoma informacija), ar pateikta 

informacija yra informatyvi ir tinkama) 

Veiklos objektas – neįtrauktas paslaugų pardavimas. Standarte pateiktas prekybos 

sektoriaus apibrėžimas apima ir autotransporto priemonių pardavimą, išperkamąją nuomą ir 

elektroninę prekybą, bet tai neatsispindi šiame kvalifikacijos apraše.  

Veiklos uždaviniai – 1) „paruošti prekes parduoti“ pakeisti į „paruošti prekes pardavimui“.  

Darbo sąlygos – 1) darbas vyksta prekybos salėje, prekių priėmimo ir išdavimo vietoje, 

sandėlyje, lauko prekybos vietoje. 2) siūlome išimti „nervinė įtampa“, nes į darbo sąlygas 

yra įtraukta „konfliktinių situacijų su klientais rizika“.  

Reikalavimai sveikatai – 1) „(...) periodiškai besitikrinant sveikatą dėl užkrečiamų ligų,“ 

pakeisti į „periodiškai tikrinantis sveikatą, atsižvelgiant į darbuotojų saugą ir sveikatą 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.“ Kadangi darbuotojo sveikata tikrinama ne tik 

dėl užkrečiamų ligų, bet ir dėl kitų su profesine rizika susijusių aspektų. 2) siūlome išimti 

„geras psichologinis pasirengimas“, nebent žinote, kaip reikėtų įvertinti, ar darbuotojas 

atitinka šį reikalavimą. 

Darbo priemonės – neįtraukti elektroniniai kasos aparatai, maisto gaminimo įrenginiai 

(kepimo krosnys, rūkymo krosnys, mikrobangų krosnelės, sulčiaspaudės). 

Papildoma informacija – Nėra pastabų ar siūlymų. 

 

Kvalifikacijos vienetai 

(vertinama, ar nurodyti pagrindiniai kvalifikacijos vienetai 

apima visą kvalifikaciją, t. y. jie yra pasmingi, o juos 

sudarančias kompetencijas galima įvertinti ir pripažinti kaip 

kvalifikacijos dalį, ar prasmingi yra pasiūlyti specializacijos 

kvalifikacijos vienetai (kai jie yra), kvalifikacijos vienetų 

pavadinimai apibūdina jų turinį ir atspindi konkrečią veiklos 

sritį) 

Kvalifikacijos vienetų skaičius yra pakankamas. 

Kvalifikacijos vienetų: 

1) „Materialinių vertybių apskaita (LTKS III)“ pavadinimą būtina patikslinti. Siūlome keisti 

į „Materialinių vertybių apskaitos vykdymas / atlikimas“. 

2) „Darbo vietos paruošimas (LTKS II)“ pavadinimą siūlome keisti į „Darbo vietos ir 

įrangos paruošimas darbui“. 

Kompetencijos 

(vertinama, ar kompetencijos yra tinkamai priskirtos 

kvalifikacijos vienetams, jų formuluotės atskleidžia kvalifikacijos 

1. Kvalifikacijos vienetas: Darbo vietos paruošimas 

1.1. Kompetencija: „Sutvarkyti prekybos salės, skyrių darbo vietą“ pavadinimą pakeisti į 

„Paruošti darbo vietą“.  

Kompetencijos ribos:  
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vieneto turinį ir jų pakanka pagal kvalifikacijos vieneto turinį, 

jos yra tinkamai suformuluotos (jos nėra per smulkios) ) 

1) išimti „Prekių dalinimo, svėrimo, fasavimo, demonstravimo, laikymo įrangos 

naudojimo taisyklės“, nes tai susiję su kita pardavėjo kompetencija „Paruošti darbui 

įrenginius ir inventorių“. 

2) „Prekybos salės, skyriai, pardavėjo darbo vieta“ neįtrauktos prekių sandėliavimo 

patalpos. 

1.2. Kompetencija: Paruošti darbui įrenginius ir inventorių. 

Kompetencijos ribos:  
1) Patikslinti „Darbo technologine įranga seka“, nėra tinkamai suformuotos kompetencijos 

ribos.  

2) Išplėsti „Prekių svėrimo, matavimo, pjaustymo, pakavimo įrenginių, šaldymo įrangos, 

maisto gaminimo įrangos ir elektroninių kasos aparatų naudojimo taisyklės“. 

1.3. Kompetencija: „Paruošti prekes parduoti“ pavadinimą pakeisti į „Paruošti prekes 

pardavimui“. 

Kompetencijos ribos:  
3) „Prekių išdėstymas prekybiniuose įrenginiuose“ pakeisti  į „prekių išdėstymas prekybos 

zonose (vitrinose, lentynose, stelažuose ir kt.)“ 

 

2. Kvalifikacijos vienetas: Prekių priėmimas ir sandėliavimas (LTKS II) 

2.1. Kompetencija: Priimti prekes  

Kompetencijos ribos:  
1) Įtraukti „Prekių galiojimo terminų tikrinimas“. 

 

3. Kvalifikacijos vienetas: Pirkėjų aptarnavimas (LTKS III) 

Nėra kompetencijos: Prekių ir paslaugų pardavimas klientui. 

 

4. Kvalifikacijos vienetas: „Materialinių vertybių apskaita (LTKS II)“ pavadinimą būtina 

patikslinti.  

4.1. Kompetencija: Patikslinti „Stambinti ir smulkinti vertes“, nėra tinkamai suformuotos 

kompetencijos ribos. 

Kompetencijų ribos 

(vertinama, ar kompetencijų ribos suformuluotos tinkamai, t. y. 

jos apibūdina / atskleidžia /detalizuoja kompetencijų turinį, 

apimtį ir lygį) 

Žiūrėti prie skilties „Kompetencijos“ 

Kvalifikacijos lygis pagal LTKS 

(vertinama, ar kvalifikacijos turinys yra aprašytas atsižvelgiant į 

siūlomą LTKS lygį, ar kvalifikacijos vienetų lygiai nustatyti 

Kompetencijos lygis – II. Siūlytume keisti į III lygį, nes šiai kvalifikacijai priskirtai veiklai 

atlikti nėra reikalinga nuolatinė priežiūra, vadovavimas ir pagalba. Veiklą galima atlikti 

savarankiškai, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui. 
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tinkamai, ar pasiūlytos to paties pavadinimo, tačiau skirtingų 

lygių kvalifikacijos skiriasi savo veiklos sudėtingumu, veiklos 

atlikėjo savarankiškumu ir veiklos kintamumu) 

Kvalifikacijos įgijimas ir vertinimas 
(vertinama, ar tinkamai nurodytas išsilavinimas, profesinė 

patirtis ar kvalifikacija, reikalinga kvalifikacijos įgijimui, ar 

nurodyta, kaip asmuo gali įgyti aprašytą kvalifikaciją, o 

pasiūlyta mokymo (studijų) programos apimtis mokymosi 

(studijų) kreditais yra optimali kvalifikacijos turiniui įsisavinti, 

ar tinkamai aprašytas kvalifikacijos vertinimas (vertinimo 

procedūros, kas atlieka vertinimą ir pan.)) 

1) Nurodytas išsilavinimas – pradinis išsilavinimas. Siūlytume keisti į pagrindinį 

išsilavinimą.  

2) Įtraukti reikalavimą, kad turėti lietuvių kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentų.  

3) Nurodyta, kad rekomenduojama mokymo apimtis kvalifikacijai įgyti – ne mažiau kaip 

60 mokymosi kreditų. Siūlome keisti ar papildyti sąlygą: „savarankiškam darbui skirti 1 

savaitės apmokymus darbo vietoje“. 

Kvalifikacijos atitikimas tarptautiniams standartams 

(vertinama, ar tinkamai nurodytas kvalifikacijos atitikimas  

Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu 

taikoma)) 

 

 

 

KVALIFIKACIJOS VERTINIMAS (kvalifikacijos pavadinimas:  Pardavėjas kasininkas , LTKS III ) 

(pildoma atskira lentelė kiekvienam kvalifikacijos aprašui, kuriam yra teikiamos pastabos ir siūlymai) 

Kvalifikacijos vertinimo kriterijai Profesinio standarto išorės vertintojo komentarai / pastabos / siūlymai 

Trumpas kvalifikacijos apibūdinimas 
(vertinama, ar tinkamai suformuluotas 

veiklos objektas ir uždaviniai, aprašytos 

darbo priemonės ir darbo sąlygos, 

nurodyti ypatingi reikalavimai sveikatai 

(jei taikomi) ir kita papildoma 

informacija), ar pateikta informacija 

yra informatyvi ir tinkama) 

Veiklos objektas – neįtrauktas paslaugų pardavimas. Standarte pateiktas prekybos sektorius apibrėžimas apima ir 

autotransporto priemonių pardavimą, išperkamąją nuomą ir elektroninę prekybą, bet tai neatsispindi šiame 

kvalifikacijos apraše.  

Veiklos uždaviniai – 1) „paruošti prekes parduoti“ pakeisti į „paruošti prekes pardavimui“; 2) „tikrinti prekių 

galiojimo laiką ir kokybę“ pakeisti į „tikrinti prekių kiekį, kokybę ir galiojimo laiką“; 3) „aptarnauti klientus ir 

atsiskaityti už prekes“ keisti į „aptarnauti klientus ir priimti atsiskaitymą už prekes, paslaugas“. 

Darbo sąlygos – 1) darbas vyksta prekybos salėje, prekių priėmimo ir išdavimo vietoje, sandėlyje, lauko prekybos 

vietoje. 2) siūlome išimti „nervinė įtampa“, nes į darbo sąlygas yra įtraukta „konfliktinių situacijų su klientais 

rizika“. 3) siūlome palikti iš vieną iš sąlygų „darbas susijęs su energija“ arba „darbas susijęs su fiziniu krūviu“. 

Reikalavimai sveikatai – 1) „(...) periodiškai besitikrinant sveikatą dėl užkrečiamų ligų,“ pakeisti į „periodiškai 

tikrinantis sveikatą, atsižvelgiant į darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.“ Kadangi 

darbuotojo sveikata tikrinama ne tik dėl užkrečiamų ligų, bet ir dėl kitų su profesine rizika susijusių aspektų. 2) 

siūlome išimti „geras psichologinis pasirengimas“, nebent žinote, kaip reikėtų įvertinti, ar darbuotojas atitinka šį 

reikalavimą. 

Darbo priemonės – neįtraukti maisto gaminimo įrenginiai (kepimo krosnys, rūkymo krosnys, mikrobangų 

krosnelės, sulčiaspaudės). Ištaisyti leksikos klaidą: žodį „įrengimai“ pakeisti į „įrenginiai“. 
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Papildoma informacija – 1) įtraukti energetinių gėrimų, sprogstamų medžiagų pardavimą reglamentuojančius teisės 

aktus. 2) keliose vietose minimas „pardavėjas“, o ne „pardavėjas – kasininkas“, pakoreguoti.  

 

Kvalifikacijos vienetai 

(vertinama, ar nurodyti pagrindiniai 

kvalifikacijos vienetai apima visą 

kvalifikaciją, t. y. jie yra pasmingi, o 

juos sudarančias kompetencijas galima 

įvertinti ir pripažinti kaip kvalifikacijos 

dalį, ar prasmingi yra pasiūlyti 

specializacijos kvalifikacijos vienetai 

(kai jie yra), kvalifikacijos vienetų 

pavadinimai apibūdina jų turinį ir 

atspindi konkrečią veiklos sritį) 

Kvalifikacijos vienetų skaičius yra pakankamas. 

Kvalifikacijos vienetų:  

1) „Materialinių vertybių apskaita (LTKS III)“ pavadinimą būtina patikslinti. Siūlome keisti į „Materialinių vertybių 

apskaitos vykdymas / atlikimas“. 

2) „Darbo vietos, technologinių įrenginių, įrankių, prekių pardavimui skirtos įrangos paruošimas darbui (LTKS III)“ 

pavadinimą siūlome keisti į „Darbo vietos ir įrangos paruošimas darbui“. 

Kompetencijos 

(vertinama, ar kompetencijos yra 

tinkamai priskirtos kvalifikacijos 

vienetams, jų formuluotės atskleidžia 

kvalifikacijos vieneto turinį ir jų 

pakanka pagal kvalifikacijos vieneto 

turinį, jos yra tinkamai suformuluotos 

(jos nėra per smulkios) ) 

1. Kvalifikacijos vienetas: Darbo vietos, technologinių įrenginių, įrankių, prekių pardavimui skirtos įrangos 

paruošimas darbui (LTKS III). 

1.1. Kompetencija: Paruošti darbo vietą.  

Kompetencijos ribos:  
1) Išimti „Norminiai aktai, reglamentuojantys geros higienos praktikos reikalavimus prekybos įmonėje“, nes 

dubliuojasi su kita kompetencijos riba „Sanitarijos ir higienos reikalavimai konkrečiai darbo vietai“.  

2) išimti „Technologinių (mechaninių, šiluminių, šaldymo) įrenginių naudojimo taisyklės“, nes tai susiję su kita 

kompetencija „Paruošti darbui įrenginius ir inventorių“. 

3) „Prekybos salės, skyriai, pardavėjo darbo vieta“ neįtrauktos prekių sandėliavimo patalpos. 

1.2. Kompetencija: Paruošti darbui įrenginius ir inventorių. 

Kompetencijos ribos:  
1) Patikslinti „Darbo technologine įranga seka“, nėra tinkamai suformuotos kompetencijos ribos.  

2) Kelis kartus įvardijama ta pati įranga, siekiant išvengti dubliavimo, siūlome rašyti taip: „Prekių svėrimo, 

matavimo, pjaustymo, pakavimo įrenginių, šaldymo įrangos, maisto gaminimo įrangos, elektroninių kasos aparatų ir 

kompiuterinių kasos sistemų naudojimo taisyklės“. 

1.3. Kompetencija: „Paruošti prekes parduoti“ pavadinimą pakeisti į „Paruošti prekes pardavimui“. 

Kompetencijos ribos:  
1) „kainų etikečių parengimas” papildyti “kainų etikečių parengimas ir išdėstymas”. 

2) „Prekių išdėstymas prekybiniuose įrenginiuose“ pakeisti  į „prekių išdėstymas prekybos zonose (vitrinose, 

lentynose, stelažuose ir kt.)“. 

3) „Prekių atsargų pardavimui paruošimas“ keisti į „Pakankamo prekių likučio užtikrinimas“. 

4) Išimti „Svėrimo ir matavimo įrenginiai, jų naudojimas. Smulkinimo, pjaustymo įrenginiai, fasavimo įrenginiai jų 
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panaudojimas“, nes tai susiję su kita kompetencija „Paruošti darbui įrenginius ir inventorių“. 

 

2. Kvalifikacijos vienetas: Prekių priėmimas ir sandėliavimas (LTKS III) 

2.1. Kompetencija: Priimti prekes  

Kompetencijos ribos:  
1) Išimti „sutarčių sudarymas su tiekėjais“, nes tai nėra pardavėjo – kasininko atsakomybė, tai veikiau prekybos 

vadybininko kompetencija. 

2) Įtraukti „Prekių galiojimo terminų tikrinimas“. 

3) Patikslinti: „Lydimieji prekių dokumentai“, nes nėra aišku, ar jis atsakingas už jų rengimą, tikrinimą ar kt. 

4) Ištaisyti leksikos klaidą: žodį „įrengimai“ pakeisti į „įrenginiai“ arba „įranga“. 

 

3. Kvalifikacijos vienetas: Pirkėjų aptarnavimas (LTKS III) 

3.1. Kompetencija: Konsultuoti pirkėjus apie prekes. 

Kompetencijos ribos:  
1) „Psichologiniai bendravimo įgūdžiai bendraujant su klientais.“ Išimti žodį „psichologiniai“. 

2) „Konfliktinių situacijų priėmimo/valdymo pagrindai” keisti į „Konfliktinių situacijų valdymo įgūdžiai“. 

3.2. Kompetencija: „Atsiskaityti už parduodamas prekes pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus“ pavadinimą 

pakeisti į „Prekių ir paslaugų pardavimas klientams“. 

Kompetencijos ribos:  
1) įtraukti energetinių gėrimų, sprogstamų medžiagų pardavimą reglamentuojančius teisės aktus. 

 

4. Kvalifikacijos vienetas: „Materialinių vertybių apskaita (LTKS III)“ pavadinimą būtina patikslinti.  

4.1. Kompetencija: Apskaičiuoti materialines vertybes. 

Kompetencijos ribos:  
1) Patikslinti „Kasininko veiksmai inventorizavimo metu“, nėra tinkamai suformuotos kompetencijos ribos. 

4.2. Kompetencija: Pildyti apskaitos dokumentus. 

Kompetencijos ribos:  
1) Patikslinti „Materialinių vertybių perdavimas“, nėra tinkamai suformuotos kompetencijos ribos. 

Kompetencijų ribos 

(vertinama, ar kompetencijų ribos 

suformuluotos tinkamai, t. y. jos 

apibūdina / atskleidžia /detalizuoja 

kompetencijų turinį, apimtį ir lygį) 

Žiūrėti prie skilties „Kompetencijos“ 

Kvalifikacijos lygis pagal LTKS 

(vertinama, ar kvalifikacijos turinys yra 

aprašytas atsižvelgiant į siūlomą LTKS 

Kompetencijos lygis – III. Tinkamas. 



 7 

lygį, ar kvalifikacijos vienetų lygiai 

nustatyti tinkamai, ar pasiūlytos to 

paties pavadinimo, tačiau skirtingų 

lygių kvalifikacijos skiriasi savo veiklos 

sudėtingumu, veiklos atlikėjo 

savarankiškumu ir veiklos kintamumu) 

Kvalifikacijos įgijimas ir vertinimas 
(vertinama, ar tinkamai nurodytas 

išsilavinimas, profesinė patirtis ar 

kvalifikacija, reikalinga kvalifikacijos 

įgijimui, ar nurodyta, kaip asmuo gali 

įgyti aprašytą kvalifikaciją, o pasiūlyta 

mokymo (studijų) programos apimtis 

mokymosi (studijų) kreditais yra 

optimali kvalifikacijos turiniui 

įsisavinti, ar tinkamai aprašytas 

kvalifikacijos vertinimas (vertinimo 

procedūros, kas atlieka vertinimą ir 

pan.)) 

1) Įtraukti reikalavimą, kad turėti lietuvių kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentų.  

2) Nurodyta, kad rekomenduojama mokymo apimtis kvalifikacijai įgyti – ne mažiau kaip 60 mokymosi kreditų. 

Siūlome keisti ar papildyti sąlygą: „savarankiškam darbui skirti 1 savaitės apmokymus darbo vietoje“. 

Kvalifikacijos atitikimas 

tarptautiniams standartams 

(vertinama, ar tinkamai nurodytas 

kvalifikacijos atitikimas  Europos 

Sąjungos ir tarptautiniams standartams 

(jeigu taikoma)) 

 

 

 

KVALIFIKACIJOS VERTINIMAS (kvalifikacijos pavadinimas:  Pardavėjas konsultantas , LTKS IV ) 

(pildoma atskira lentelė kiekvienam kvalifikacijos aprašui, kuriam yra teikiamos pastabos ir siūlymai) 

Kvalifikacijos vertinimo kriterijai Profesinio standarto išorės vertintojo komentarai / pastabos / siūlymai 

Trumpas kvalifikacijos apibūdinimas 
(vertinama, ar tinkamai suformuluotas 

veiklos objektas ir uždaviniai, aprašytos 

darbo priemonės ir darbo sąlygos, 

nurodyti ypatingi reikalavimai sveikatai 

(jei taikomi) ir kita papildoma 

Veiklos objektas – neįtrauktas paslaugų pardavimas. Standarte pateiktas prekybos sektorius apibrėžimas apima ir 

autotransporto priemonių pardavimą, išperkamąją nuomą, bet tai neatsispindi šiame kvalifikacijos apraše.  

Veiklos uždaviniai – 1) „paruošti prekes parduoti“ pakeisti į „paruošti prekes pardavimui“; 2) įtraukti „tikrinti 

prekių kiekį, kokybę ir galiojimo laiką“; 3) „aptarnauti klientus, reklamuoti prekes“ keisti į „aptarnauti klientus, 

reklamuoti prekes ir priimti atsiskaitymą už prekes, paslaugas“. 
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informacija), ar pateikta informacija 

yra informatyvi ir tinkama) 

Darbo sąlygos – 1) darbas vyksta prekybos salėje, prekių priėmimo ir išdavimo vietoje, sandėlyje, lauko prekybos 

vietoje. 2) siūlome išimti „nervinė įtampa“, nes į darbo sąlygas yra įtraukta „konfliktinių situacijų su klientais 

rizika“. 

Reikalavimai sveikatai – 1) „(...) periodiškai besitikrinant sveikatą dėl užkrečiamų ligų,“ pakeisti į „periodiškai 

tikrinantis sveikatą, atsižvelgiant į darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.“ Kadangi 

darbuotojo sveikata tikrinama ne tik dėl užkrečiamų ligų, bet ir dėl kitų su profesine rizika susijusių aspektų. 2) 

siūlome išimti „geras psichologinis pasirengimas“, nebent žinote, kaip reikėtų įvertinti, ar darbuotojas atitinka šį 

reikalavimą. 

Darbo priemonės – neįtraukti maisto gaminimo įrenginiai (kepimo krosnys, rūkymo krosnys, mikrobangų 

krosnelės, sulčiaspaudės). 

Papildoma informacija – 1) įtraukti energetinių gėrimų, sprogstamų medžiagų pardavimą reglamentuojančius teisės 

aktus. 2) „variklinėmis transporto priemonėmis, motociklais, atsarginėmis dalimis, pagalbiniais reikmenimis“ keisti į 

„autotransporto priemonėmis“. 

Kvalifikacijos vienetai 

(vertinama, ar nurodyti pagrindiniai 

kvalifikacijos vienetai apima visą 

kvalifikaciją, t. y. jie yra pasmingi, o 

juos sudarančias kompetencijas galima 

įvertinti ir pripažinti kaip kvalifikacijos 

dalį, ar prasmingi yra pasiūlyti 

specializacijos kvalifikacijos vienetai 

(kai jie yra), kvalifikacijos vienetų 

pavadinimai apibūdina jų turinį ir 

atspindi konkrečią veiklos sritį) 

Kvalifikacijos vienetų skaičius yra pakankamas. 

Kvalifikacijos vienetų:  

1) „Materialinių vertybių apskaita (LTKS IV)“ pavadinimą būtina patikslinti. Siūlome keisti į „Materialinių vertybių 

apskaitos vykdymas / atlikimas“. 

2) „Darbo vietos ir įrangos paruošimas darbui, prekių sandėliavimas (LTKS IV)“ pavadinimą siūlome keisti į 

„Darbo vietos ir įrangos paruošimas darbui“. 

Kompetencijos 

(vertinama, ar kompetencijos yra 

tinkamai priskirtos kvalifikacijos 

vienetams, jų formuluotės atskleidžia 

kvalifikacijos vieneto turinį ir jų 

pakanka pagal kvalifikacijos vieneto 

turinį, jos yra tinkamai suformuluotos 

(jos nėra per smulkios) ) 

1. Kvalifikacijos vienetas: Darbo vietos ir įrangos paruošimas darbui, prekių sandėliavimas (LTKS IV) 

1.1. Kompetencija: Paruošti darbo vietą.  

Kompetencijos ribos:  
1) Išimti „Norminiai aktai, reglamentuojantys geros higienos praktikos reikalavimus prekybos įmonėje“, nes 

dubliuojasi su kita kompetencijos riba „Sanitarijos ir higienos reikalavimai konkrečiai darbo vietai“.  

2) išimti „Svėrimo, fasavimo, pakavimo, ženklinimo, apskaitos įrangos naudojimo taisyklės“, nes tai susiję su kita 

kompetencija „Paruošti darbui įrangą ir inventorių“. 

1.2. Kompetencija: Paruošti darbui įrenginius ir inventorių. 

Kompetencijos ribos:  
1) Patikslinti: „Įrangos paruošimo darbui seka“, „Parduotuvės baldai ir inventorius“, „Bendravimo elektroninėje 

aplinkoje priemonės“ nėra tinkamai suformuotos kompetencijos ribos.  
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2) Siekiant išlaikyti vientisumą ir išvengti dubliavimo, siūlome rašyti taip: „Prekių svėrimo, matavimo, pakavimo, 

ženklinimo įrenginių, šaldymo įrangos, maisto gaminimo įrangos, elektroninių kasos aparatų, apskaitos ir 

kompiuterinių kasos sistemų naudojimo taisyklės“. 

1.3. Kompetencija: „Paruošti prekes parduoti“ pavadinimą pakeisti į „Paruošti prekes pardavimui“. 

Kompetencijos ribos:  
1) Patikslinti: „Prekių išdėstymo būdai”, nėra tinkamai suformuotos kompetencijos ribos. 

2) „Prekių atsargų paruošimas“ keisti į „Pakankamo prekių likučio užtikrinimas“. 

1.4. Kompetencija: Priimti prekes 

Kompetencijos ribos:  
1) Patikslinti: „Prekių užsakymas iš tiekėjų”, ar tai pardavėjo konsultanto atsakomybė, ar tai nėra veikiau prekybos 

vadybininko kompetencija. 

1.5. Kompetencija: Sandėliuoti prekių atsargas 

Kompetencijos ribos:  
1) Patikslinti: „Prekių sandėliavimo ir pagalbinių patalpų įranga. Šaldymo ir šiluminiai įrenginiai. Kėlimo ir 

transportavimo įrenginiai.”, nėra tinkamai suformuotos kompetencijos ribos. 

 

2. Kvalifikacijos vienetas: Pirkėjų aptarnavimas (LTKS IV) 

2.1. Kompetencija: Demonstruoti ir reklamuoti prekes 

Kompetencijos ribos:  
1) Patikslinti: „degustavimo organizavimas”, nėra atsižvelgta į alkoholinių gėrimų degustacijų organizavimą. 

2.1. Kompetencija: Konsultuoti pirkėjus apie prekes. 

Kompetencijos ribos:  
1) „Patikslinti: „Garantiniai įsipareigojimai ir įpareigojimai” nėra tinkamai suformuotos kompetencijos ribos. 

3.2. Kompetencija: Valdyti atsiskaitymus už prekes 

Kompetencijos ribos:  
1) Patikslinti: „Valstybinių pinigų požymiai”, nėra atsižvelgta į alkoholinių gėrimų degustacijų organizavimą. 

 

4. Kvalifikacijos vienetas: „Materialinių vertybių apskaita (LTKS IV)“ pavadinimą būtina patikslinti.  

4.1. Kompetencija: Apskaičiuoti materialines vertybes 

Kompetencijos ribos:  
1) Sudubliuota „Prekių atsargų apskaitos programa. Prekių atsargų apskaitos programos, pritaikytos elektroninei 

prekybai, naudojimas”. 

4.2. Kompetencija: Pildyti materialinių vertybių apskaitos dokumentus. 

Kompetencijos ribos:  
1) „Pinigų ruošimas inkasuoti” keisti į “Pinigų ruošimas inkasavimui“.  

Kompetencijų ribos Žiūrėti prie skilties „Kompetencijos“ 
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(vertinama, ar kompetencijų ribos 

suformuluotos tinkamai, t. y. jos 

apibūdina / atskleidžia /detalizuoja 

kompetencijų turinį, apimtį ir lygį) 

Kvalifikacijos lygis pagal LTKS 

(vertinama, ar kvalifikacijos turinys yra 

aprašytas atsižvelgiant į siūlomą LTKS 

lygį, ar kvalifikacijos vienetų lygiai 

nustatyti tinkamai, ar pasiūlytos to 

paties pavadinimo, tačiau skirtingų 

lygių kvalifikacijos skiriasi savo veiklos 

sudėtingumu, veiklos atlikėjo 

savarankiškumu ir veiklos kintamumu) 

Kompetencijos lygis – IV. Tinkamas. 

Kvalifikacijos įgijimas ir vertinimas 
(vertinama, ar tinkamai nurodytas 

išsilavinimas, profesinė patirtis ar 

kvalifikacija, reikalinga kvalifikacijos 

įgijimui, ar nurodyta, kaip asmuo gali 

įgyti aprašytą kvalifikaciją, o pasiūlyta 

mokymo (studijų) programos apimtis 

mokymosi (studijų) kreditais yra 

optimali kvalifikacijos turiniui 

įsisavinti, ar tinkamai aprašytas 

kvalifikacijos vertinimas (vertinimo 

procedūros, kas atlieka vertinimą ir 

pan.)) 

1) Nurodytas išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas. Siūlytume keisti į pagrindinį išsilavinimą.  

2) Įtraukti reikalavimą, kad turėti lietuvių kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentų.  

2) Nurodyta, kad rekomenduojama mokymo apimtis kvalifikacijai įgyti – ne mažiau kaip 90 mokymosi kreditų. 

Siūlytume koreguoti šią sąlygą. 

Kvalifikacijos atitikimas 

tarptautiniams standartams 

(vertinama, ar tinkamai nurodytas 

kvalifikacijos atitikimas  Europos 

Sąjungos ir tarptautiniams standartams 

(jeigu taikoma)) 

 

 

 

KVALIFIKACIJOS VERTINIMAS (kvalifikacijos pavadinimas:  Pardavėjas instruktorius , LTKS V ) 

(pildoma atskira lentelė kiekvienam kvalifikacijos aprašui, kuriam yra teikiamos pastabos ir siūlymai) 
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Kvalifikacijos vertinimo kriterijai Profesinio standarto išorės vertintojo komentarai / pastabos / siūlymai 

Trumpas kvalifikacijos apibūdinimas 
(vertinama, ar tinkamai suformuluotas 

veiklos objektas ir uždaviniai, aprašytos 

darbo priemonės ir darbo sąlygos, 

nurodyti ypatingi reikalavimai sveikatai 

(jei taikomi) ir kita papildoma 

informacija), ar pateikta informacija 

yra informatyvi ir tinkama) 

Veiklos objektas – neįtrauktas paslaugų pardavimas. Standarte pateiktas prekybos sektorius apibrėžimas apima ir 

autotransporto priemonių pardavimą, išperkamąją nuomą, bet tai neatsispindi šiame kvalifikacijos apraše.  

Veiklos uždaviniai – Pastebėjimų neturime. 

Darbo sąlygos – 1) darbas vyksta prekybos salėje, prekių priėmimo ir išdavimo vietoje, sandėlyje, lauko prekybos 

vietoje. 2) siūlome išimti „nervinė įtampa“, nes į darbo sąlygas yra įtraukta „konfliktinių situacijų su pirkėjais 

rizika“. 

Reikalavimai sveikatai – 1) „(...) periodiškai besitikrinant sveikatą dėl užkrečiamų ligų,“ pakeisti į „periodiškai 

tikrinantis sveikatą, atsižvelgiant į darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.“ Kadangi 

darbuotojo sveikata tikrinama ne tik dėl užkrečiamų ligų, bet ir dėl kitų su profesine rizika susijusių aspektų. 2) 

siūlome išimti „geras psichologinis pasirengimas“, nebent žinote, kaip reikėtų įvertinti, ar darbuotojas atitinka šį 

reikalavimą. 

Darbo priemonės – Pastebėjimų neturime. 

Papildoma informacija – „Įgijęs pardavėjo kvalifikaciją“ keisti „Įgijęs pardavėjo instruktoriaus“  

Kvalifikacijos vienetai 

(vertinama, ar nurodyti pagrindiniai 

kvalifikacijos vienetai apima visą 

kvalifikaciją, t. y. jie yra pasmingi, o 

juos sudarančias kompetencijas galima 

įvertinti ir pripažinti kaip kvalifikacijos 

dalį, ar prasmingi yra pasiūlyti 

specializacijos kvalifikacijos vienetai 

(kai jie yra), kvalifikacijos vienetų 

pavadinimai apibūdina jų turinį ir 

atspindi konkrečią veiklos sritį) 

Kvalifikacijos vienetų skaičius yra pakankamas. 

Kvalifikacijos vienetų pavadinimai – tinkami.  

Kompetencijos 

(vertinama, ar kompetencijos yra 

tinkamai priskirtos kvalifikacijos 

vienetams, jų formuluotės atskleidžia 

kvalifikacijos vieneto turinį ir jų 

pakanka pagal kvalifikacijos vieneto 

turinį, jos yra tinkamai suformuluotos 

(jos nėra per smulkios) ) 

1. Kvalifikacijos vienetas: Prekybos vietos paruošimo darbui kontrolė (LTKS V) 

1.1. Kompetencija: „Kontroliuoti prekybos salės ir įrengimų paruošimą darbui vadovaujantis nustatyta tvarka“ 

keisti į „Organizuoti ir kontroliuoti prekybos vietos ir įrangos paruošimą darbui“. 

Kompetencijos ribos:  
1) Išimti „Norminiai aktai, reglamentuojantys geros higienos praktikos reikalavimus prekybos įmonėje“ ir pakeisti į 

kitose kvalifikacijose vartojamą: „Sanitarijos ir higienos reikalavimai konkrečiai darbo vietai“.  

2) „Prekybos salės, skyriai, pardavėjo darbo vieta“ neįtrauktos prekių sandėliavimo patalpos. 

1.2. Kompetencija: Mokyti prekybos vietos darbuotojus. 

Kompetencijos ribos:  
1) Sintaksės klaidos: reikia tinkamai sudėlioti skyrybos ženklus. 

1.3. Kompetencija: Koordinuoti prekių užsakymą,  priėmimą, išdėstymą ir sandėliavimą 
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Kompetencijos ribos:  
1) Patikslinti: „Ryšiai su prekių tiekėjais”, „Reklamacijos“, „Prekių sandėliavimo ir pagalbinių patalpų įrenginiai, 

šaldymo ir šiluminiai įranga, kėlimo ir transportavimo įranga“, „logistikos pagrindai“ nėra tinkamai suformuotos 

kompetencijos ribos.   

 

2. Kvalifikacijos vienetas: Pirkėjų aptarnavimo kokybės užtikrinimas (LTKS V) 

2.1. Kompetencija: Vertinti pavaldžių darbuotojų klientų aptarnavimo kokybę 

Kompetencijos ribos:  
1) Siūlome išimti „Psichologinės bendravimo žinios” nebent žinote, kaip reikėtų įvertinti, ar darbuotojas atitinka šį 

reikalavimą. 

2) Patikslinti: „Garantiniai įsipareigojimai ir įpareigojimai” nėra tinkamai suformuotos kompetencijos ribos. 

2.2. Kompetencija: Tikrinti atsiskaitymų už prekes teisingumą 

Kompetencijos ribos:  
1) Patikslinti: „Valstybinių pinigų požymiai”, nėra atsižvelgta į alkoholinių gėrimų degustacijų organizavimą. 

 

3. Kvalifikacijos vienetas: Materialinių vertybių vertybių apskaitos organizavimas ir kontrolė (LTKS V)  

3.1. Kompetencija: „Organizuoti prekių pirkimų ir pardavimų apskaitą“ keisti į “Organizuoti prekių ir paslaugų 

pirkimų ir pardavimų apskaitą“.  

Kompetencijų ribos 

(vertinama, ar kompetencijų ribos 

suformuluotos tinkamai, t. y. jos 

apibūdina / atskleidžia /detalizuoja 

kompetencijų turinį, apimtį ir lygį) 

Žiūrėti prie skilties „Kompetencijos“ 

Kvalifikacijos lygis pagal LTKS 

(vertinama, ar kvalifikacijos turinys yra 

aprašytas atsižvelgiant į siūlomą LTKS 

lygį, ar kvalifikacijos vienetų lygiai 

nustatyti tinkamai, ar pasiūlytos to 

paties pavadinimo, tačiau skirtingų 

lygių kvalifikacijos skiriasi savo veiklos 

sudėtingumu, veiklos atlikėjo 

savarankiškumu ir veiklos kintamumu) 

Kompetencijos lygis – V. Tinkamas. 

Kvalifikacijos įgijimas ir vertinimas 
(vertinama, ar tinkamai nurodytas 

išsilavinimas, profesinė patirtis ar 

kvalifikacija, reikalinga kvalifikacijos 

1) Profesiniai veiklai reikalingi bendrieji gebėjimai: „socialinių ir pilietinių gebėjimų”, norėtume, kad pagrįstumėte 

šį reikalavimą. 

2) Įtraukti reikalavimą, kad turėti lietuvių kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentų.  
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įgijimui, ar nurodyta, kaip asmuo gali 

įgyti aprašytą kvalifikaciją, o pasiūlyta 

mokymo (studijų) programos apimtis 

mokymosi (studijų) kreditais yra 

optimali kvalifikacijos turiniui 

įsisavinti, ar tinkamai aprašytas 

kvalifikacijos vertinimas (vertinimo 

procedūros, kas atlieka vertinimą ir 

pan.)) 

3) Kvalifikacijai įgyti reikalinga kvalifikacija: „turėti ne žemesnę kaip IV lygio pardavėjo – konsultanto kvalifikaciją 

ir 3 metų darbo patirtį“, norėtume, kad pagrįstumėte šį reikalavimą. 

 

Kvalifikacijos atitikimas 

tarptautiniams standartams 

(vertinama, ar tinkamai nurodytas 

kvalifikacijos atitikimas  Europos 

Sąjungos ir tarptautiniams standartams 

(jeigu taikoma)) 

 

 

 

KVALIFIKACIJOS VERTINIMAS (kvalifikacijos pavadinimas:  Prekybos vadybininkas, LTKS VI ) 

(pildoma atskira lentelė kiekvienam kvalifikacijos aprašui, kuriam yra teikiamos pastabos ir siūlymai) 

Kvalifikacijos vertinimo kriterijai Profesinio standarto išorės vertintojo komentarai / pastabos / siūlymai 

Trumpas kvalifikacijos apibūdinimas 
(vertinama, ar tinkamai suformuluotas 

veiklos objektas ir uždaviniai, aprašytos 

darbo priemonės ir darbo sąlygos, 

nurodyti ypatingi reikalavimai sveikatai 

(jei taikomi) ir kita papildoma 

informacija), ar pateikta informacija 

yra informatyvi ir tinkama) 

Veiklos objektas – neįtrauktas paslaugų pardavimas. Standarte pateiktas prekybos sektorius apibrėžimas apima ir 

autotransporto priemonių pardavimą, išperkamąją nuomą, bet tai neatsispindi šiame kvalifikacijos apraše.  

Veiklos uždaviniai – Pastebėjimų neturime. 

Darbo sąlygos – 1) „darbas vyksta uždarose patalpose“ keisti į: „prekybos salėje, prekių priėmimo ir išdavimo 

vietoje, sandėlyje, lauko prekybos vietoje. 2) siūlome išimti „nervinė įtampa“, nes į darbo sąlygas yra įtraukta 

„konfliktinių situacijų su pirkėjais rizika“. 

Reikalavimai sveikatai – 1) „(...) periodiškai besitikrinant sveikatą dėl užkrečiamų ligų,“ pakeisti į „periodiškai 

tikrinantis sveikatą, atsižvelgiant į darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.“ Kadangi 

darbuotojo sveikata tikrinama ne tik dėl užkrečiamų ligų, bet ir dėl kitų su profesine rizika susijusių aspektų. 

Darbo priemonės – Pastebėjimų neturime. 

Papildoma informacija – Pastebėjimų neturime. 

Kvalifikacijos vienetai 

(vertinama, ar nurodyti pagrindiniai 

kvalifikacijos vienetai apima visą 

kvalifikaciją, t. y. jie yra pasmingi, o 

Kvalifikacijos vienetų skaičius yra pakankamas. 

Kvalifikacijos vienetų pavadinimai – tinkami.  
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juos sudarančias kompetencijas galima 

įvertinti ir pripažinti kaip kvalifikacijos 

dalį, ar prasmingi yra pasiūlyti 

specializacijos kvalifikacijos vienetai 

(kai jie yra), kvalifikacijos vienetų 

pavadinimai apibūdina jų turinį ir 

atspindi konkrečią veiklos sritį) 

Kompetencijos 

(vertinama, ar kompetencijos yra 

tinkamai priskirtos kvalifikacijos 

vienetams, jų formuluotės atskleidžia 

kvalifikacijos vieneto turinį ir jų 

pakanka pagal kvalifikacijos vieneto 

turinį, jos yra tinkamai suformuluotos 

(jos nėra per smulkios) ) 

1. Kvalifikacijos vienetas: Didmeninės ir (ar) mažmeninės prekybos įmonės ar jos padalinio personalo darbo 

organizavimas (LTKS VI) 

1.1. Kompetencija: Planuoti ir kontroliuoti prekybos įmonės personalo darbą. 

Kompetencijos ribos:  
1) Gramatinės klaidos. 

 

2. Kvalifikacijos vienetas: Didmeninės ir (ar) mažmeninės prekybos įmonės ar jos padalinio prekių tiekimo ir 

pardavimo organizavimas (LTKS VI) 

2.1. Kompetencija: Valdyti ryšius su prekybos įmonės klientais ir tiekėjais. 

Kompetencijos ribos:  
1) Gramatinės klaidos.  

Kompetencijų ribos 

(vertinama, ar kompetencijų ribos 

suformuluotos tinkamai, t. y. jos 

apibūdina / atskleidžia /detalizuoja 

kompetencijų turinį, apimtį ir lygį) 

Žiūrėti prie skilties „Kompetencijos“ 

Kvalifikacijos lygis pagal LTKS 

(vertinama, ar kvalifikacijos turinys yra 

aprašytas atsižvelgiant į siūlomą LTKS 

lygį, ar kvalifikacijos vienetų lygiai 

nustatyti tinkamai, ar pasiūlytos to 

paties pavadinimo, tačiau skirtingų 

lygių kvalifikacijos skiriasi savo veiklos 

sudėtingumu, veiklos atlikėjo 

savarankiškumu ir veiklos kintamumu) 

Kompetencijos lygis – VI. Tinkamas. 

Kvalifikacijos įgijimas ir vertinimas 
(vertinama, ar tinkamai nurodytas 

išsilavinimas, profesinė patirtis ar 

kvalifikacija, reikalinga kvalifikacijos 

1) Įtraukti reikalavimą, kad turėti lietuvių kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentų.  
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įgijimui, ar nurodyta, kaip asmuo gali 

įgyti aprašytą kvalifikaciją, o pasiūlyta 

mokymo (studijų) programos apimtis 

mokymosi (studijų) kreditais yra 

optimali kvalifikacijos turiniui 

įsisavinti, ar tinkamai aprašytas 

kvalifikacijos vertinimas (vertinimo 

procedūros, kas atlieka vertinimą ir 

pan.)) 

Kvalifikacijos atitikimas 

tarptautiniams standartams 

(vertinama, ar tinkamai nurodytas 

kvalifikacijos atitikimas  Europos 

Sąjungos ir tarptautiniams standartams 

(jeigu taikoma)) 

 

 

KVALIFIKACIJOS VERTINIMAS (kvalifikacijos pavadinimas:  Prekybos vadybininkas, LTKS VII ) 

(pildoma atskira lentelė kiekvienam kvalifikacijos aprašui, kuriam yra teikiamos pastabos ir siūlymai) 

Kvalifikacijos vertinimo kriterijai Profesinio standarto išorės vertintojo komentarai / pastabos / siūlymai 

Trumpas kvalifikacijos apibūdinimas 
(vertinama, ar tinkamai suformuluotas 

veiklos objektas ir uždaviniai, aprašytos 

darbo priemonės ir darbo sąlygos, 

nurodyti ypatingi reikalavimai sveikatai 

(jei taikomi) ir kita papildoma 

informacija), ar pateikta informacija 

yra informatyvi ir tinkama) 

Veiklos objektas – neįtrauktas paslaugų pardavimas. Standarte pateiktas prekybos sektorius apibrėžimas apima ir 

autotransporto priemonių pardavimą, išperkamąją nuomą, bet tai neatsispindi šiame kvalifikacijos apraše.  

Veiklos uždaviniai – Pastebėjimų neturime. 

Darbo sąlygos – 1) „darbas vyksta uždarose patalpose“ keisti į: „prekybos salėje, prekių priėmimo ir išdavimo 

vietoje, sandėlyje, lauko prekybos vietoje. 

Reikalavimai sveikatai – Pastebėjimų neturime. 

Darbo priemonės – Pastebėjimų neturime. 

Papildoma informacija – Pastebėjimų neturime. 

Kvalifikacijos vienetai 

(vertinama, ar nurodyti pagrindiniai 

kvalifikacijos vienetai apima visą 

kvalifikaciją, t. y. jie yra pasmingi, o 

juos sudarančias kompetencijas galima 

įvertinti ir pripažinti kaip kvalifikacijos 

dalį, ar prasmingi yra pasiūlyti 

specializacijos kvalifikacijos vienetai 

Kvalifikacijos vienetų skaičius yra pakankamas. 

Kvalifikacijos vienetų pavadinimai – tinkami.  
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(kai jie yra), kvalifikacijos vienetų 

pavadinimai apibūdina jų turinį ir 

atspindi konkrečią veiklos sritį) 

Kompetencijos 

(vertinama, ar kompetencijos yra 

tinkamai priskirtos kvalifikacijos 

vienetams, jų formuluotės atskleidžia 

kvalifikacijos vieneto turinį ir jų 

pakanka pagal kvalifikacijos vieneto 

turinį, jos yra tinkamai suformuluotos 

(jos nėra per smulkios) ) 

1. Kvalifikacijos vienetas: Didmeninės ir (ar) mažmeninės prekybos įmonės vadyba (LTKS VII) 

1.1. Kompetencija: Vadovauti prekybos įmonei 

Kompetencijos ribos:  
1) Patikslinti „Užduočių delegavimas“, nėra tinkamai suformuotos kompetencijos ribos.  

Kompetencijų ribos 

(vertinama, ar kompetencijų ribos 

suformuluotos tinkamai, t. y. jos 

apibūdina / atskleidžia /detalizuoja 

kompetencijų turinį, apimtį ir lygį) 

Žiūrėti prie skilties „Kompetencijos“ 

Kvalifikacijos lygis pagal LTKS 

(vertinama, ar kvalifikacijos turinys yra 

aprašytas atsižvelgiant į siūlomą LTKS 

lygį, ar kvalifikacijos vienetų lygiai 

nustatyti tinkamai, ar pasiūlytos to 

paties pavadinimo, tačiau skirtingų 

lygių kvalifikacijos skiriasi savo veiklos 

sudėtingumu, veiklos atlikėjo 

savarankiškumu ir veiklos kintamumu) 

Kompetencijos lygis – VII. Tinkamas. 

Kvalifikacijos įgijimas ir vertinimas 
(vertinama, ar tinkamai nurodytas 

išsilavinimas, profesinė patirtis ar 

kvalifikacija, reikalinga kvalifikacijos 

įgijimui, ar nurodyta, kaip asmuo gali 

įgyti aprašytą kvalifikaciją, o pasiūlyta 

mokymo (studijų) programos apimtis 

mokymosi (studijų) kreditais yra 

optimali kvalifikacijos turiniui 

įsisavinti, ar tinkamai aprašytas 

kvalifikacijos vertinimas (vertinimo 

1) Įtraukti reikalavimą, kad turėti lietuvių kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentų.  
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procedūros, kas atlieka vertinimą ir 

pan.)) 

Kvalifikacijos atitikimas 

tarptautiniams standartams 

(vertinama, ar tinkamai nurodytas 

kvalifikacijos atitikimas  Europos 

Sąjungos ir tarptautiniams standartams 

(jeigu taikoma)) 

 

 

II. Papildomi komentarai ir pasiūlymai profesiniam standartui tobulinti 

 

III. Vertinimo išvada 

□ Pritariu profesinio standarto projektui 

X Pritariu profesinio standarto projektui su sąlyga, kad profesinio standarto projektas bus patobulintas pagal nurodytas pastabas ir siūlymus 

□ Nepritariu profesinio standarto projektui, siūlau jį grąžinti rengėjams taisyti 

 

 

 


