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Atsižvelgdamas į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2023 m. vasario 21 

d. teikimą Nr. V7-93 „Dėl institucijos, siekiančios įgyti teisę vertinti (pripažinti) asmens įgytas 

kompetencijas, akreditavimo“, 

p a p i l d a u  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 29 d. 

įsakymo Nr. V-887 „Dėl akreditacijos suteikimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams“ priedo 

„Kompetencijų (pagal kvalifikacijas), kurias vertinti suteikiama teisė Lietuvos Respublikos žemės 

ūkio rūmams, sąrašas“ sąrašą: 

Kvalifikacija, LTKS lygis Kompetencijų sąrašas 

Akvakultūros ūkio darbuotojas, 

LTKS IV 

1. Vykdyti akvakultūros ūkio veiklą. 

2. Prižiūrėti akvakultūros produkcijos gamybos procesus. 

3. Veisti šiltavandenes ir šaltavandenes žuvis bei kitus 

vandens organizmus. 

4. Auginti šiltavandenes ir šaltavandenes žuvis bei kitus 

vandens organizmus. 

5. Parinkti pašarus, šerti žuvis ir kitus vandens organizmus. 

6. Prižiūrėti žuvų šėrimo įrangą. 

7. Prižiūrėti uždarosios apytakos akvakultūros sistemų 

įrangą. 

8. Prižiūrėti tvenkinius ir jų įrangą. 

9. Prižiūrėti aptvarus, voljerus, narvus ir jų įrangą. 

10. Transportuoti gyvas žuvis ir kitus vandens organizmus. 

11. Prižiūrėti žuvų ir kitų vandens organizmų 

transportavimo įrangą. 

12. Organizuoti pramoginę (rekreacinę) žuvininkystę. 

13. Aptarnauti pramoginės (rekreacinės) žvejybos dalyvius. 

14. Valdyti laivą ir žvejybinę valtį. 

15. Prižiūrėti laivo ir žvejybinės valties įrangą. 

16. Tvarkyti žuvis bei kitus vandens organizmus. 

17. Apdoroti ir perdirbti žuvis bei kitus vandens organizmus. 

Dekoratyvinio apželdinimo 

darbuotojo padėjėjas, LTKS II 

1. Paruošti dirvą ir substratus dekoratyviesiems augalams 

auginti. 

2. Dauginti ir auginti dekoratyvinius augalus. 

3. Formuoti dekoratyvinius augalus. 

4. Paruošti dekoratyvinius augalus realizuoti. 
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5. Padėti įrengti želdyną pagal pateiktą planą. 

6. Prižiūrėti želdinius. 

7. Auginti ir prižiūrėti interjero augalus. 

8. Sudaryti nesudėtingas augalų kompozicijas. 

Dekoratyvinio apželdinimo 

darbuotojas, LTKS IV 

1. Paruošti dirvą ir substratus dekoratyviniams augalams 

auginti. 

2. Dauginti ir auginti dekoratyvinius augalus. 

3. Įveisti sodą. 

4. Formuoti dekoratyvinius augalus. 

5 .Paruošti dekoratyvinius augalus realizuoti. 

6. Planuoti želdyno įrengimą. 

7. Paruošti teritoriją želdynams įrengti. 

8. Įrengti želdynus. 

9. Prižiūrėti želdinius. 

10. Įrengti ir prižiūrėti mažosios architektūros elementus. 

11. Mechanizuoti želdynų įrengimo ir priežiūros darbus. 

12. Auginti ir prižiūrėti interjero augalus. 

13. Sudaryti augalų kompozicijas. 

Žemės ūkio darbuotojas, LTKS 

III 

1. Paruošti dirvą žemės ūkio augalams auginti. 

2. Sėti, sodinti ir prižiūrėti grūdinius, pašarinius, techninius 

ir aliejinius, vaistinius ir prieskoninius augalus. 

3. Nuimti ir tvarkyti grūdinių, techninių ir aliejinių, vaistinių 

ir prieskoninių augalų derlių. 

4. Paruošti dirvą daržo ir sodo augalams auginti. 

5. Sėti, sodinti ir prižiūrėti daržo augalus. 

6. Sodinti ir prižiūrėti sodo augalus. 

7. Nuimti ir tvarkyti daržo bei sodo augalų derlių. 

8. Ruošti ir sandėliuoti pašarus ūkio gyvūnams. 

9. Auginti įvairių rūšių ūkio gyvūnus. 

10. Prižiūrėti gyvulininkystės fermų mašinas ir įrenginius. 

11. Prižiūrėti sergančius ūkio gyvūnus. 

12. Valdyti TR1 kategorijos traktorius. 

13. Prižiūrėti TR1 kategorijos traktorius. 

14. Paruošti dirvą ir substratus dekoratyviniams augalams 

auginti. 

15. Dauginti ir auginti dekoratyvinius augalus. 

16. Formuoti dekoratyvinius augalus. 

17. Paruošti dekoratyvinius augalus realizuoti. 

18. Paruošti teritoriją želdynams įrengti. 

19. Padėti įrengti želdynus. 

20. Prižiūrėti želdinius. 

21. Melžti pieninius galvijus. 

22. Paruošti pieno žaliavą realizuoti. 

23. Prižiūrėti bites. 

24. Gaminti medų ir kitus bičių produktus. 

25. Auginti kailinius žvėrelius. 

26. Skersti kailinius žvėrelius. 

27. Išdirbti kailiukus ir paruošti juos realizuoti. 

28. Valdyti TR2 kategorijos traktorius. 

29. Prižiūrėti TR2 kategorijos traktorius. 

30. Valdyti SZ kategorijos savaeiges žemės ūkio mašinas. 

31. Prižiūrėti SZ kategorijos savaeiges žemės ūkio mašinas. 
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Žemės ūkio darbuotojo 

padėjėjas, LTKS II 

1. Paruošti dirvą žemės ūkio augalams auginti. 

2. Sėti, sodinti, prižiūrėti žemės ūkio augalus, nuimti derlių 

ir jį tvarkyti. 

3. Auginti žemės ūkio augalus, taikant intensyvias 

technologijas. 

4. Prižiūrėti ūkio gyvūnus, juos šerti. 

5. Prižiūrėti ūkio gyvūnų laikymo patalpas ir naudojamą 

įrangą. 

6. Paruošti ūkio gyvūnus transportuoti. 

Žirgininkystės darbuotojas, 

LTKS IV 

1. Sudaryti žirgų mitybos racioną ir šerti juos. 

2. Prižiūrėti žirgus. 

3. Teikti pirmąją pagalbą žirgams. 

4. Atlikti žirgų masažo procedūras. 

5. Auginti kumeliukus. 

6. Treniruoti žirgus. 

7. Jodinėti žirgus. 

8. Organizuoti jojimo varžybas. 

9. Paruošti žirgą varžyboms, pasirodymams. 

10. Vykdyti žirgininkystės veiklą. 

11. Konsultuoti žirgų priežiūros ir treniravimo klausimais. 

___________________ 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė 

 

 

 

                       Jurgita Šiugždinienė 

 


