
 

 

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  

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 Prekybos sektoriaus profesinis standartas apima maisto ir ne maisto 

prekių bei autotransporto didmeninės ir mažmeninės prekybos bei 

autotransporto ir ne maisto prekių išperkamosios nuomos veiklas 

pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą 

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 

„Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“. 

Tačiau apie išperkamosios nuomos veiklas informacija pateikiama 

tik fragmentuotai.  
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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 Parengtame profesinio standarto projekte pateikiamas 6 

kvalifikacijų sąrašas nesutampa su standarto rengėjų atlikto tyrimo 

rezultatais, kuriuose pateikiama 10 prekybos sektoriaus 

kvalifikacijų.  

Taip pat nesutampa 9 punkte išvardintų kvalifikacijų sąrašas su 2 

priede apsirašomomis kvalifikacijomis (neįtrauktas pardavėjas 

instruktorius).   

5. Tarpsektorinės kvalifikacijos (jei taikoma) 

(vertinama, ar tarpsektorinių kvalifikacijų sąraše yra 

nurodytos visos svarbiausios ūkio sektoriuje esančios 

tarpsektorinės kvalifikacijos, kvalifikacijų pavadinimai 

yra informatyvūs ir tinkami) 

Taisytina Parengtame profesinio standarto projekte tarpsektorinės 

kvalifikacijos nenurodomos.  

 

 

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) 

Darbo priemonės: reikia nurodyti visas konkrečias darbo priemones, su kuriomis gebėtų dirbti 

atitinkamos kvalifikacijos pardavėjas, atsisakant neapibrėžtų teiginių, tokių kaip „kita įranga“.  

Ypatingi reikalavimai sveikatai: nurodyti teisės aktus, reglamentuojančius, kad šios kvalifikacijos 

pardavėjui „reikalingas geras fizinis ir psichologinis pasirengimas“. 

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) 

 

 

 

 

- 

 

Kompetencijos  
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(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)) 

- 

Kompetencijų ribos 

(vertinama, ar kompetencijų ribos suformuluotos 

tinkamai, t. y. jos apibūdina / atskleidžia 

/detalizuoja kompetencijų turinį, apimtį ir lygį) 

Pateikiant kompetencijų ribas reikia įvardinti konkrečius veiksmus, ką atitinkamos kvalifikacijos 

darbuotojas atlieka, o ne nurodyti dokumentų ar įrenginių pavadinimus. Tokie kompetencijų ribų 

pateikimai, kaip  
„Elektroninės svarstyklės. Prekių pakavimo, fasavimo, vakuumavimo ir kita įranga, jos eksploatavimo 

taisyklės“, neapibrėžia kompetencijų ribų.  

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) 

Pagal pateikiamas kompetencijas ir kvalifikacijos turinį kvalifikacija turėtų būti priskirta III 

kvalifikacijos lygmeniui.  

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.)) 

Asmuo, siekiantis įgyti šią kvalifikaciją turėtų turėti ne žemesnį kaip pagrindinį išsilavinimą. 

 

 

Kvalifikacijos atitikimas tarptautiniams 

standartams 

(vertinama, ar tinkamai nurodytas kvalifikacijos 

atitikimas  Europos Sąjungos ir tarptautiniams 

standartams (jeigu taikoma)) 

-  

 



 4 

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) 

Darbo priemonės: reikia nurodyti visas konkrečias darbo priemones, su kuriomis gebėtų dirbti 

atitinkamos kvalifikacijos darbuotojas, atsisakant neapibrėžtų teiginių, tokių kaip „kita įrengimai“.  

Darbo sąlygos: nesuprantamas darbo sąlygų apibūdinimas „darbas, tiesiogiai susijęs su energija“.  

Ypatingi reikalavimai sveikatai: nurodyti teisės aktus, reglamentuojančius, kad šios kvalifikacijos 

pardavėjui „reikalingas geras fizinis ir psichologinis pasirengimas“. 

Papildoma informacija: nurodant kvalifikacijos pavadinimą reikia įvardinti pilną pavadinimą 

„pardavėjas-kasininkas“.  

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) 

 

 

-  

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) ) 

Siūlyčiau apjungti pirmąją ir antrąją kompetencijas. 

Kompetencijų ribos 

(vertinama, ar kompetencijų ribos suformuluotos 

tinkamai, t. y. jos apibūdina / atskleidžia 

/detalizuoja kompetencijų turinį, apimtį ir lygį) 

Pateikiant kompetencijų ribas reikia įvardinti konkrečius veiksmus, ką atitinkamos kvalifikacijos 

darbuotojas atlieka, o ne nurodyti dokumentų ar įrenginių pavadinimus. 

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 

 

 

_  
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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.)) 

 

 

 

_ 

 

 

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 

informacija), ar pateikta 

informacija yra informatyvi ir 

tinkama) 

Veiklos uždaviniai: penktasis uždavinys, orientuotas į kliento aptarnavimą, turėtų būti siejamas su asmeniniu 

pardavimu ir pardavimų skatinimu, o ne su reklama.  

Darbo priemonės: reikia nurodyti visas konkrečias darbo priemones, su kuriomis gebėtų dirbti atitinkamos 

kvalifikacijos pardavėjas, atsisakant neapibrėžtų teiginių, tokių kaip „kita įranga“.  

Ypatingi reikalavimai sveikatai: nurodyti teisės aktus, reglamentuojančius, kad šios kvalifikacijos pardavėjui 

„reikalingas geras fizinis ir psichologinis pasirengimas“. 

Kvalifikacijos vienetai  
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(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) 

 

 

 

- 

 

 

 

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) ) 

Kompetencijos „Demonstruoti ir reklamuoti prekes“ formuluotė ir turinys turi būti koreguojami, pabrėžiant ne 

reklamą, bet asmeninį pardavimą ir pardavimų skatinimą.  

Kompetencijų ribos 

(vertinama, ar kompetencijų 

ribos suformuluotos tinkamai, 

t. y. jos apibūdina / atskleidžia 

/detalizuoja kompetencijų 

turinį, apimtį ir lygį) 

Pateikiant kompetencijų ribas reikia įvardinti konkrečius veiksmus, ką atitinkamos kvalifikacijos darbuotojas atlieka, 

o ne nurodyti dokumentų ar įrenginių pavadinimus. 

Kvalifikacijos lygis pagal 

LTKS 

(vertinama, ar kvalifikacijos 

turinys yra aprašytas 

atsižvelgiant į siūlomą LTKS 

lygį, ar kvalifikacijos vienetų 

 

 

- 
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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.)) 

 

 

- 

 

 

 

 

Kvalifikacijos atitikimas 

tarptautiniams standartams 

(vertinama, ar tinkamai 

nurodytas kvalifikacijos 

atitikimas  Europos Sąjungos 

ir tarptautiniams standartams 

(jeigu taikoma)) 

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

Ypatingi reikalavimai sveikatai: nurodyti teisės aktus, reglamentuojančius, kad šios kvalifikacijos darbuotojui 

„reikalingas geras fizinis ir psichologinis pasirengimas“. 

Papildoma informacija: visur nurodant kvalifikacijos pavadinimą reikia įvardinti pilną pavadinimą „pardavėjas-

instruktorius“. 

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) 

Pasigendama atskiro kvalifikacijos vieneto, kuris būtų susijęs su darbuotojų mokymu. Nurodomas pirmasis 

kvalifikacijos vienetas „Prekybos vietos paruošimo darbui kontrolė“ neapima mokymų. Mokymas ir kontrolė nėra 

tapatūs procesai.  

 

 

Kompetencijos 

(vertinama, ar kompetencijos 

yra tinkamai priskirtos 

kvalifikacijos vienetams, jų 

formuluotės atskleidžia 

Kompetencijos „Organizuoti prekių demonstravimą ir reklamavimą“ formuluotė ir turinys turi būti koreguojami, 

pabrėžiant ne reklamą, bet asmeninį pardavimą ir pardavimų skatinimą. 
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kvalifikacijos vieneto turinį ir 

jų pakanka pagal kvalifikacijos 

vieneto turinį, jos yra tinkamai 

suformuluotos (jos nėra per 

smulkios) ) 

Kompetencijų ribos 

(vertinama, ar kompetencijų 

ribos suformuluotos tinkamai, 

t. y. jos apibūdina / atskleidžia 

/detalizuoja kompetencijų 

turinį, apimtį ir lygį) 

Pateikiant kompetencijų ribas reikia įvardinti konkrečius veiksmus, ką atitinkamos kvalifikacijos darbuotojas atlieka, 

o ne nurodyti dokumentų ar įrenginių pavadinimus. 

 

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) 

 

 

- 

 

 

 

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 

 

 

 

- 
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(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 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: veiklos objekto formuluotė visose kvalifikacijose turėtų būti vienoda, skiriasi tik veiklos ir veiklos 

sudėtingumas. Taip pat formuluotėje „...padalinio veiklos planavimas, organizavimas ir kontrolė“ pasigendama vienos 

iš vadybos funkcijų „valdymo“.  

Veiklos uždaviniai: turėtų apimti visas pagrindines vadybos funkcijas. 

Kvalifikacijos vienetai 

(vertinama, ar nurodyti 

pagrindiniai kvalifikacijos 

vienetai apima visą 

kvalifikaciją, t. y. jie yra 

 

 

- 
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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) 

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) ) 

Reikėtų papildyti ir detalizuoti kvalifikacijos vieneto „Didmeninės ir (ar) mažmeninės prekybos įmonės rinkodaros 

planavimas ir organizavimas“ kompetencijas, tada ir kompetencijų ribos bus aiškios.  

Kompetencijų ribos 

(vertinama, ar kompetencijų 

ribos suformuluotos tinkamai, 

t. y. jos apibūdina / atskleidžia 

/detalizuoja kompetencijų 

turinį, apimtį ir lygį) 

Pateikiant kompetencijų ribas reikia įvardinti konkrečius veiksmus, pvz.: darbuotojų poreikio stebėjimas, pavaldžių 

darbuotojų darbo grafikų rengimas ir kt.  

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 

 

 

 

- 

 

 



 12 

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.)) 

 

 

- 

 

 

Kvalifikacijos atitikimas 

tarptautiniams standartams 

(vertinama, ar tinkamai 

nurodytas kvalifikacijos 

atitikimas  Europos Sąjungos 

ir tarptautiniams standartams 

(jeigu taikoma)) 

 

 

- 
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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) 

 

 

- 

 

 

 

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) 

Antrasis kvalifikacijos vienetas „Didmeninės ir (ar) mažmeninės prekybos įmonės vadyba“ siejamas su vadyba, kuri 

turėtų apimti visas keturias pagrindines vadybos funkcijas. Kadangi vadyba apima planavimą, organizavimą, 

valdymą ir kontrolę, todėl ir pirmajame kvalifikaciniame vienete išskiriamas strateginis planavimas turėtų įeiti į 

antrąjį kvalifikacijos vienetą.  

Todėl reikėtų peržiūrėti kvalifikacijos vienetų formuluotes. 

Kompetencijos 

(vertinama, ar kompetencijos 

yra tinkamai priskirtos 

kvalifikacijos vienetams, jų 

formuluotės atskleidžia 

Pakoreguoti kompetencijos „Megzti ir palaikyti prekybos verslo partnerystės ryšius“ formuluotę.  

Kompetencijas, susijusias su įmonės vadyba, reikėtų pateikti nuoseklia seka pagal vadybos funkcijas: planavimas, 

organizavimas, valdymas ir kontrolė. Tada ir persidubliavimo būtų išvengta.  
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kvalifikacijos vieneto turinį ir 

jų pakanka pagal kvalifikacijos 

vieneto turinį, jos yra tinkamai 

suformuluotos (jos nėra per 

smulkios) ) 

Kompetencijų ribos 

(vertinama, ar kompetencijų 

ribos suformuluotos tinkamai, 

t. y. jos apibūdina / atskleidžia 

/detalizuoja kompetencijų 

turinį, apimtį ir lygį) 

Pateikiant kompetencijų ribas reikia įvardinti konkrečius veiksmus, kuriuos atlieka atitinkamos kvalifikacijos 

darbuotojas. Pateikiamos kompetencijų ribos „Socialiniai – demografiniai pokyčiai ir tendencijos“, „Pasiūla-

paklausa“ yra nekonkrečios.  

 

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) 

 

 

 

- 

 

 

 

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 

 

 

 

 

- 
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(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)) 

 

 

- 

 

 

 

II. Papildomi komentarai ir pasiūlymai profesiniam standartui tobulinti: -.  

III. Vertinimo išvada 

□ Pritariu profesinio standarto projektui 

+ 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 

 

 


