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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 

 

2021 m. sausio 5 d.  Nr. V-11 

Vilnius 

 

Atsižvelgdama į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2020 m. gruodžio 16 

d. teikimą Nr. V7-553 „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 

Betonuotojo padėjėjas, LTKS 

II 

1. Sandėliuoti betonavimo medžiagas, gaminius ir įrangą 

pagal nurodymus. 

2. Paruošti ir sutvarkyti betonuotojo darbo vietą pagal 

nurodymus. 

3. Paruošti betoną, jį paduoti į betonavimo vietą pagal 

nurodymus. 

4. Surinkti armatūros tinklus ir karkasus pagal nurodymus. 

5. Išlyginti ir sutankinti grindims betonuoti skirtą pagrindą 

pagal nurodymus. 

6. Padėti betonuoti konstrukcijas pagal nurodymus. 

7. Prižiūrėti kietėjantį betoną pagal nurodymus. 

Dailidės padėjėjas, LTKS II 

1. Sandėliuoti dailidės medžiagas, gaminius ir įrangą pagal 

nurodymus. 

2. Paruošti ir sutvarkyti dailidės darbo vietą pagal 

nurodymus. 

3. Apdirbti medieną rankiniais įrankiais pagal nurodymus. 

4. Gaminti nesudėtingus medienos gaminius pagal 

nurodymus. 

5. Padėti montuoti medines pastato konstrukcijas ir 

elementus.  

6. Padėti įrengti medines grindis. 

Dažytojo padėjėjas, LTKS II 

1. Sandėliuoti statinio dažymo medžiagas, gaminius ir 

įrangą pagal nurodymus. 

2. Paruošti ir sutvarkyti dažytojo darbo vietą pagal 

nurodymus. 

3. Paruošti statinio paviršius dažymo darbams pagal 

nurodymus. 
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4. Šlifuoti statinio glaistytus paviršius pagal nurodymus. 

5. Gruntuoti statinio dažomus paviršius pagal nurodymus.  

6. Dažyti nesudėtingus statinio elementus ir konstrukcijas 

pagal nurodymus. 

7. Padėti dekoruoti pastato paviršius apmušalais. 

Ekspeditorius, LTKS IV 

1. Priimti įmonės klientų užsakymus. 

2. Rengti krovinių vežimo dokumentaciją. 

3. Įvertinti krovinį ir jo gabenimo specifiką. 

4. Organizuoti pavojingųjų, greitai gendančių ir 

didžiagabaričių krovinių gabenimą. 

5. Parinkti vežėją ir transportą kroviniams gabenti šalyje ir 

tarptautiniais maršrutais. 

6. Nustatyti optimalų krovinių gabenimo maršrutą. 

7. Parengti dokumentus muitinės tarpininkui. 

8. Stebėti krovinio gabenimą. 

Medienos  apdirbėjo padėjėjas, 

LTKS II 

1. Sandėliuoti medienos apdirbimo ir baldų gamybos 

medžiagas, gaminius ir įrangą pagal nurodymus. 

2. Transportuoti medienos apdirbimo ir baldų gamybos 

medžiagas, ruošinius, surinkimo vienetus ir gaminius. 

3. Paruošti ir sutvarkyti darbo vietą pagal nurodymus. 

4. Rūšiuoti medieną. 

5. Padėti apdirbti medieną staklėmis ir linijomis. 

6. Smulkinti medienos apdirbimo atraižas. 

7. Apdirbti medieną rankiniais įrankiais prieš apdailą pagal 

nurodymus.  

8. Pakuoti medienos medžiagas, ruošinius bei 

pusfabrikačius.  

9. Pakuoti baigtinę produkciją. 

Melioratorius, LTKS III 

1. Sandėliuoti melioracijos darbams atlikti reikalingas 

medžiagas, gaminius ir įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti melioratoriaus darbo vietą. 

3. Skaityti melioracijos statinio darbo projektą. 

4. Dirbti traktoriais (iki 60 kW galios) ir juos prižiūrėti. 

5. Dirbti traktoriais (60 kW arba didesnės galios) ir juos 

prižiūrėti. 

6. Dirbti savaeigėmis žemės kasimo ir transportavimo 

mašinomis. 

7. Įrengti melioracijos griovius. 

8. Įrengti drenažo sistemas. 

9. Įrengti dirvožemio drėkinimo sistemas. 

10. Prižiūrėti melioracijos statinius. 

11. Remontuoti melioracijos statinius. 

12. Rekonstruoti sausinimo sistemas. 

13. Paruošti nusausintus žemės plotus žemės ūkio veiklai. 

Mūrininko padėjėjas, LTKS II 

1. Sandėliuoti mūrijimo medžiagas, gaminius ir įrangą 

pagal nurodymus. 

2. Paruošti ir sutvarkyti mūrininko darbo vietą pagal 

nurodymus. 

3. Paruošti mūro skiedinį pagal nurodymus. 

4. Įrengti mūro konstrukcijoje numatytą hidroizoliaciją 

pagal nurodymus. 

5. Išdėstyti medžiagas mūrijimo vietoje pagal nurodymus. 
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6. Paruošti mūro konstrukciją remonto darbams pagal 

nurodymus. 

7. Padėti montuoti mūrinio statinio elementus. 

8. Paruošti betoną, jį paduoti į betonavimo vietą pagal 

nurodymus. 

Ožinio krano operatorius, 

LTKS III 

1. Taikyti teisės aktų reikalavimus organizuojant saugų 

darbą kėlimo kranais. 

2. Organizuoti saugų krovinių kabinimą ir perkėlimą. 

3. Valdyti ožinį kraną. 

4. Kilnoti krovinius ožiniu kranu. 

Plytelių klojėjo padėjėjas, 

LTKS II 

1. Sandėliuoti plytelių klojimo medžiagas, gaminius ir 

įrangą pagal nurodymus. 

2. Paruošti ir sutvarkyti plytelių klojėjo darbo vietą pagal 

nurodymus. 

3. Paruošti apdailinamą plytelėmis paviršių pagal 

nurodymus. 

4. Padėti klijuoti plyteles. 

5. Užpildyti plytelių dangos siūles pagal nurodymus. 

6. Padėti remontuoti plytelių dangą. 

Sandėlio operatorius, LTKS III 

1. Paruošti sandėlio operatoriaus darbo vietą. 

2. Taikyti maisto ir ne maisto prekių, žaliavų ir produkcijos 

laikymo sąlygų, pakavimo ir ženklinimo normas. 

3. Imtis tinkamų veiksmų gedimų, avarijų ir nelaimingų 

atsitikimų atveju. 

4. Dirbti sandėlyje, naudojant sandėlio įrangą. 

5. Dirbti, naudojant informacines technologijas, 

automatizuotas ir kompiuterizuotas sandėlio sistemas ir 

įrenginius. 

6. Saugiai pernešti, perkelti, pervežti krovinius. 

7. Pakuoti krovinius ir prekes. 

8. Parengti transporto priemonę krovos darbams ir 

prižiūrėti krovos įrenginius. 

9. Prijungti, prikabinti, pritvirtinti krovos įrenginį prie 

talpos ar transporto priemonės. 

10. Saugiai krauti, pernešti, perkelti, pervežti, rūšiuoti 

krovinį, naudojant krovos įrangą.      

Šaltkalvis, LTKS III 

1. Šaltkalviškai apdirbti detales rankinėmis priemonėmis. 

2. Šaltkalviškai apdirbti detales elektrinėmis, 

akumuliatorinėmis, pneumatinėmis ir hidraulinėmis 

priemonėmis. 

3. Ardyti mechanizmus, agregatus ir junginius. 

4. Remontuoti mechanizmus, agregatus, junginius ir jų 

detales. 

5. Surinkti mechanizmus, agregatus, junginius ir detales. 

6. Montuoti mechanizmus, agregatus ir junginius į įvairios 

paskirties techninius objektus. 

7. Dirbti, atsižvelgiant į detalių gamybai parengtą techninę 

dokumentaciją. 

8. Mechaniškai apdirbti metalines detales metalo pjovimo 

staklėmis. 

9. Mechaniškai apdirbti metalines detales deformavimo 

staklėmis. 
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Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II 

1. Sandėliuoti tinkavimo medžiagas, gaminius ir įrangą 

pagal nurodymus. 

2. Paruošti ir sutvarkyti tinkuotojo darbo vietą pagal 

nurodymus. 

3. Paruošti skiedinius tinkavimo darbams pagal nurodymus.  

4. Paruošti statinio konstrukcijų paviršius tinkavimo 

darbams pagal nurodymus. 

5. Padėti tinkuoti statinių konstrukcijas. 

Ventiliacijos, oro 

kondicionavimo sistemų 

gamintojas ir montuotojas, 

LTKS IV 

1. Atlikti šaltkalvystės darbus rankiniu ir mechanizuotu 

būdu. 

2. Gaminti ortakius ir jų fasonines dalis. 

3. Montuoti ventiliacijos, oro kondicionavimo, pneumatinio 

transporto ir aspiracijos sistemų ortakius ir ortakių detales. 

4. Montuoti ventiliatorius. 

5. Montuoti kondicionierius. 

6. Montuoti oro šildymo įrangą. 

7. Montuoti oro valymo įrangą. 

8. Montuoti oro reguliavimo įtaisus ir skirstytuvus. 

___________________ 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė 

 

                             

                            Jurgita Šiugždinienė 

  

 

 

 


