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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 

MINISTRAS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. 

BIRŽELIO 2 D. ĮSAKYMO NR. V-525 „DĖL AKREDITACIJOS SUTEIKIMO KAUNO 

PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAMS“ PAPILDYMO 

 

2020 m. kovo 17 d.  Nr. V-379 

Vilnius 

 

Atsižvelgdamas į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2020 m. kovo 16 

d. teikimą Nr. V7-136 „Dėl institucijos, siekiančios įgyti teisę vertinti asmens įgytas kompetencijas, 

akreditavimo“, 

p a p i l d a u  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 2 d. 

įsakymo Nr. V-525 „Dėl akreditacijos suteikimo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmams“  

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

pramonės ir amatų rūmams, sąrašas“ sąrašą: 

Kvalifikacija Kompetencijų sąrašas 

Bokštinio krano operatorius, III 

LTKS 

1. Taikyti teisės aktų reikalavimus organizuojant saugų darbą 

kėlimo kranais. 

2. Organizuoti saugų krovinių kabinimą ir perkėlimą. 

3. Valdyti bokštinį kraną. 

4. Vykdyti pakrovimo, iškrovimo ir statybos montavimo 

darbus bokštiniu kranu. 

Kėlimo platformų ir jų įrangos 

operatorius, III LTKS 

1. Valdyti mobiliąsias kėlimo platformas. 

2. Kilnoti žmones ir būtinus krovinius, vykdant statybos, 

remonto, montavimo ir kitus darbus mobiliosiomis 

platformomis. 

3. Valdyti kabamuosius ir pastatomuosius platforminius 

įrenginius. 

4. Kilnoti žmones ir būtinus krovinius, vykdant statybos, 

remonto, montavimo ir kitus darbus kabamaisiais ir 

pastatomaisiais platforminiais įrenginiais. 

Portalinio krano mašinistas, 

LTKS III 

1. Taikyti teisės aktų reikalavimus organizuojant saugų darbą 

kėlimo kranais. 

2. Organizuoti saugų krovinių kabinimą ir perkėlimą. 

3. Valdyti portalinį kraną. 

4. Perkrauti krovinius portaliniais kranais su įvairiais krovinio 

užkabinimo įtaisais. 

Savaeigio strėlinio krano 

operatorius, III LTKS 

1. Taikyti teisės aktų reikalavimus organizuojant saugų darbą 

kėlimo kranais. 

2. Organizuoti saugų krovinių kabinimą ir perkėlimą. 

3. Valdyti automobilinį strėlinį kraną su hidrauline ir elektrine 

pavara. 

4. Vykdyti pakrovimo, iškrovimo ir montavimo darbus 
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automobiliniu strėliniu kranu. 

Savaeigio strėlinio krano 

operatorius, III LTKS 

1. Taikyti teisės aktų reikalavimus organizuojant saugų darbą 

kėlimo kranais. 

2. Organizuoti saugų krovinių kabinimą ir perkėlimą. 

3. Valdyti krovimo kraną (hidromanipuliatorių). 

4. Vykdyti pakrovimo, iškrovimo ir montavimo darbus krovimo 

kranu (hidromanipuliatoriumi). 

Tiltinio tipo krano operatorius,  

LTKS III 

1. Taikyti teisės aktų reikalavimus organizuojant saugų darbą 

kėlimo kranais. 

2. Organizuoti saugų krovinių kabinimą ir perkėlimą. 

3. Valdyti tiltinio tipo kraną. 

4. Pakrauti ir iškrauti krovinius tiltinio tipo kranu. 

___________________ 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras 

 

                   

                       

                     Algirdas Monkevičius 

 

 

 


