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Atsižvelgdama į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2022 m. kovo 10 d. 

teikimą Nr. V7-138 „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 23 d. 

įsakymo Nr. V-856 „Dėl akreditacijos suteikimo Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmams“ 

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

pramonės ir amatų rūmams, sąrašas“ sąrašą: 

Kvalifikacija, LTKS lygis Kompetencijų sąrašas 

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

2. Tvarkyti įstaigos administracijos dokumentus ir el. 

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. 

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. 

Atsinaujinančios energetikos 

įrangos montuotojas, LTKS IV 

1. Pasirengti atsinaujinančios energetikos įrangos 

montuotojo darbui.  
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2. Įgyti elektros įrangos įrengimo ir saugos eksploatuojant 

elektros įrangą iki 1000 V pagrindus.  

3. Prijungti AEĮ prie pastato šalto ir karšto vandens bei 

šildymo sistemų.  

4. Montuoti specialios paskirties šlaitinio stogo elementus 

ir detales.  

5. Montuoti saulės fotovoltinių elektrinių įrangą.  

6. Montuoti atsinaujinančios energetikos įrangą ant pastato 

fasado. 

7. Montuoti saulės šilumos kolektorių sistemas.  

8. Montuoti biomasės katilus.  

9. Montuoti šilumos siurblius. 

Laivo keleivius aptarnaujantis 

darbuotojas (stiuardas), LTKS IV 

1. Aptarnauti laivo keleivius. 

2. Teikti informaciją laivo keleiviams apie galimas 

papildomas paslaugas laive. 

3. Supažindinti laivo keleivius su procedūromis dėl 

saugaus elgesio ekstremalių situacijų metu. 

4. Tvarkyti ir valyti laivo patalpas. 

5. Valyti įvairius paviršius ir dangas. 

6. Prižiūrėti keleivių gyvenamose patalpose esančios 

įrangos ir inventoriaus būklę. 

7. Paruošti maitinimo patalpą ir vietą. 

8. Patiekti laivo keleiviams gėrimus ir patiekalus. 

9. Patiekti laivo keleiviams maistą ir gėrimus gyvenamose 

patalpose. 

10. Vykdyti pardavimų, ūkio priemonių, materialinių 

vertybių ir finansinių dokumentų apskaitą. 

11. Sandėliuoti skirtingų grupių prekes. 

12. Gaminti ir patiekti maišytus gėrimus ir kokteilius. 

13. Išpilstyti ir patiekti alkoholinius ir nealkoholinius 

gėrimus. 

14. Gaminti ir patiekti karštuosius gėrimus. 

15. Gaminti ir patiekti nesudėtingus šaltuosius ir 

karštuosius užkandžius. 

16. Apibūdinti tarnybos laive organizavimą, laivo sandarą 

ir įrangą. 

17. Išgyventi jūroje palikus laivą. 

18. Vertinti gaisrų kilimo riziką, ją mažinti. 

19. Gesinti ir likviduoti gaisrus. 

20. Imtis tinkamų veiksmų įvykus nelaimingam atsitikimui 

ar kitaip nukentėjus. 

21. Taikyti jūros aplinkos teršimo prevencijos ir atsargumo 

priemones. 

22. Likviduoti avarijas laive. 

23. Laikytis saugios darbo tvarkos ir laivo apsaugos plano. 

24. Padėti užtikrinti veiksmingą bendravimą laive. 

25. Padėti užtikrinti veiksmingus žmonių tarpusavio ir 

darbo santykius laive. 



 

 

3 

26. Įvertinti nuovargio poveikį ir imtis atitinkamų veiksmų 

nuovargiui kontroliuoti. 

Automatinių sistemų 

mechatronikas, LTKS IV 

1. Montuoti ir demontuoti mechanines pavaras. 

2. Šalinti smulkius mechaninių įrenginių bei jų laikančiųjų 

konstrukcijų gedimus. 

3. Vykdyti automatinių gamybos sistemų mechaninės 

dalies profilaktinę priežiūrą. 

4. Montuoti automatinių gamybos sistemų komutacinius 

įrenginius. 

5. Montuoti elektros variklius, jų valdymo ir apsaugos 

įrenginius. 

6. Vykdyti komutacinių, automatinio valdymo ir apsaugos 

įrenginių profilaktinę priežiūrą. 

7. Montuoti gamybos sistemų elektroninius prietaisus. 

8. Montuoti gamybos sistemų atskirus elektronikos 

elementus ir jutiklius. 

9. Atlikti elektroninių įrenginių ir jutiklių techninę 

priežiūrą. 

10. Montuoti gamybos sistemų pneumatinius ir 

elektropneumatinius įrenginius. 

11. Montuoti gamybos sistemų hidraulinius ir 

elektrohidraulinius įrenginius. 

12. Vykdyti pneumatinių ir hidraulinių gamybos įrenginių 

bei sistemų techninę priežiūrą. 

13. Montuoti gamybos sistemų valdiklius ir kitus 

programuojamus įrenginius. 

14. Programuoti gamybos sistemų automatinio valdymo 

įrenginius. 

15. Vykdyti gamybos sistemų automatinio valdymo 

įrenginių techninę priežiūrą. 

Automatinių sistemų 

eksploatavimo 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. 

________________ 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė 
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