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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. kovo 3 d.  Nr. V-355 

Vilnius 

 

Atsižvelgdama į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2021 m. vasario 22 

d. teikimą Nr. V7-70 „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 

Apskaitininkas, LTKS IV 1. Registruoti ūkines operacijas buhalterinėje apskaitoje ir 

pildyti apskaitos registrus. 

2. Suvesti apskaitos duomenis į apskaitos programas. 

3. Tvarkyti ilgalaikio turto apskaitą. 

4. Įtraukti į apskaitą kasos ir banko operacijas. 

5. Tvarkyti atsargų apskaitą. 

6. Tvarkyti gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto apskaitą. 

7. Tvarkyti mokėtinų sumų apskaitą. 

8. Tvarkyti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui 

apskaitą. 

9. Dokumentuoti pirkimus ir pardavimus, pildyti apskaitos 

registrus. 

10. Tvarkyti pajamų ir sąnaudų apskaitą. 

Apskaitininkas-kasininkas, LTKS 

IV 

1. Formuoti apskaitos informacinę sistemą ir pildyti 

apskaitos registrus. 

2. Dokumentuoti ir registruoti ilgalaikį turtą apskaitoje. 

3. Dokumentuoti ir registruoti apskaitoje kasos ir banko 

operacijas. 

4. Formuoti ir įtraukti į apskaitą atsargų apskaitos duomenis. 

5. Formuoti ir įtraukti į apskaitą pajamų ir sąnaudų apskaitos 

duomenis. 

6. Formuoti ir įtraukti į apskaitą mokėtinų ir gautinų sumų 

duomenis. 

7. Formuoti ir įtraukti į apskaitą apskaičiuoto ir išmokėto 

atlygio darbuotojui apskaitos duomenis. 

8. Parengti finansines ataskaitas. 

Auklė, LTKS IV 1. Užtikrinti prižiūrimo vaiko gyvybę ir sveikatos apsaugą. 
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2. Tvarkyti vaiko fizinę aplinką. 

3. Tenkinti vaiko fizinius poreikius. 

4. Padėti apginti vaiko teises ir įtvirtinti pareigas šeimoje. 

5. Saugoti ir stiprinti vaiko sveikatą. 

6. Atpažinti dažnesnių vaiko ligų simptomus ir suteikti 

pirmąją pagalbą. 

7. Slaugyti sergantį vaiką. 

8. Formuoti vaiko savitarnos ir savitvarkos įgūdžius. 

9. Formuoti vaiko higienos įgūdžius pagal vaiko amžių. 

10. Formuoti vaiko elgesio prie stalo etiketą. 

11. Lavinti vaiko smulkiąją motoriką. 

12. Ugdyti vaiko bendravimo įgūdžius. 

13. Mokyti vaiką saugaus elgesio gatvėje ir gamtoje. 

14. Nustatyti mėgstamus vaiko žaidimus. 

15. Žaisti kartu su vaiku. 

16. Parinkti vaiko žaidimams tinkamas priemones ir aplinką.     

Automobilių elektros įrengimų 

remontininkas, LTKS IV 

1. Atlikti metalo technologinius darbus.  

2. Prižiūrėti ir taisyti automobilių variklių elektros 

įrenginius.  

3. Prižiūrėti ir taisyti OTTO variklių maitinimo ir uždegimo 

sistemų elektros įrenginius.  

4. Prižiūrėti ir taisyti dyzelinių variklių maitinimo sistemų 

elektros įrenginius.  

5. Prižiūrėti ir taisyti automobilių transmisijos elektros 

įrenginius.  

6. Prižiūrėti ir taisyti automobilių važiuoklės elektros 

įrenginius.  

7. Prižiūrėti ir taisyti automobilių elektros įrangą.  

8. Prižiūrėti ir taisyti automobilių apsaugos, komforto ir 

pasyvaus saugumo sistemų elektros įrenginius.      

Avalynės gamintojas, LTKS IV 1. Užtraukti batviršius ant kurpalių.  

2. Formuoti avalynės padus.  

3. Pritvirtinti avalynės padus. 

4. Prisiūti avalynės padus. 

5. Nustatyti avalynės defektus. 

6. Taisyti avalynę. 

Duonos ir pyrago gaminių 

kepėjas, LTKS III 

1. Paruošti ir sutvarkyti darbo vietą. 

2. Parinkti ir paruošti žaliavas duonos ir pyrago gaminiams 

gaminti. 

3. Atlikti žaliavų paruošimo technologines operacijas. 

4. Gaminti kvietinės duonos gaminius. 

5. Gaminti ruginės, ruginės ir kvietinės duonos gaminius. 

6. Gaminti mielinės tešlos gaminius. 

7. Gaminti paprastuosius pyrago gaminius. 

8. Gaminti pagerintuosius pyrago gaminius. 

9. Gaminti kremus. 

10. Formuoti kreminius gaminius. 

11. Apipavidalinti kreminius gaminius. 

Jaunesnysis programuotojas, 

LTKS IV 

1. Projektuoti ir programuoti žiniatinklio puslapių vartotojo 

sąsajas. 

2. Taikyti programinės įrangos kūrimui naudojamus 

informatikos principus ir metodus. 
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3. Kurti tipinę programinę įrangą.   

4. Analizuoti skirtingų tipų reikalavimus, apibūdinančius 

kompiuterinę programą. 

5. Projektuoti tipines reliacines ir nereliacines (NoSQL) 

duomenų bazes. 

6. Programiškai įgyvendinti ir administruoti duomenų bazes. 

7. Naudoti tarnybinių stočių operacines sistemas.   

8. Taikyti aktualias programinės įrangos kūrimo metodikas.  

9. Valdyti savo paties ir komandos atliekamą programinio 

kodo kūrimą. 

Juvelyras, LTKS IV 1. Parengti juvelyrinio dirbinio gamybos projektą. 

2. Parinkti juvelyrinio dirbinio gamybos technologiją. 

3. Apdirbti metalus. 

4. Modeliuoti metalo formas juvelyriniam dirbiniui gaminti. 

5. Jungti metalus su kitomis juvelyrinių dirbinių gamyboje 

naudojamomis medžiagomis. 

6. Atkurti trūkstamas juvelyrinio dirbinio detales. 

7. Įstatyti akis ir (arba) akmenis į juvelyrinį dirbinį. 

8. Valyti juvelyrinį dirbinį. 

9. Konsultuoti užsakovus juvelyrinių dirbinių gamybos, 

priežiūros ir remonto klausimais. 

Kambarių tvarkytojas, LTKS II 1. Tvarkyti gyvenamuosius kambarius. 

2. Valyti įvairius paviršius ir dangas kambaryje. 

3. Prižiūrėti svečių kambariuose esančios įrangos ir 

inventoriaus būklę. 

4. Tvarkyti bendro naudojimo patalpas. 

5. Valyti įvairius paviršius ir dangas bendro naudojimo 

patalpose. 

Kelionių pardavimo agentas, 

LTKS IV 

1. Vykdyti informacijos paiešką apie organizuotas turistines 

keliones ir turizmo paslaugas informacinėse sistemose. 

2. Teikti informaciją klientams organizuotų turistinių 

kelionių ir turizmo paslaugų teikimo klausimais. 

3. Pasiūlyti organizuotą turistinę kelionę pagal individualius 

klientų poreikius. 

4. Parengti organizuotos turistinės kelionės sutartį ir (ar) 

turizmo paslaugų teikimo sutartį. 

Keramikas, LTKS IV 1. Parengti keramikos dirbinio projektą. 

2. Parinkti keramikos dirbinio gamybos technologiją. 

3. Paruošti medžiagą keramikos dirbiniui formuoti. 

4. Formuoti vienetinį keramikos dirbinį. 

5. Formuoti serijinės gamybos (pramoninį) keramikos 

dirbinį. 

6. Dekoruoti keramikos dirbinius. 

7. Glazūruoti keramikos dirbinius. 

8. Paruošti keramikos dirbinį degimui. 

9. Degti paruoštus keramikinius dirbinius. 

Kompiuterinės įrangos derintojas, 

LTKS IV 

1. Parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias programas. 

2. Parinkti, naudotis ir išmanyti kompiuterių derintojams 

skirtas programas. 

3. Išmanyti kompiuterio aparatinės dalies struktūrą, 

parametrus ir veikimo principus. 
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4. Išmanyti kompiuterio periferinių įrenginių struktūrą, 

parametrus ir veikimo principus. 

5. Projektuoti kompiuterinį tinklą. 

6. Išmanyti kompiuterinį tinklą, jo funkcionavimą ir 

užtikrinti saugumą. 

7. Atlikti IT sistemų derinimo darbus. 

8. Atlikti IT sistemų remonto darbus. 

Kompiuterinių tinklų derintojas, 

LTKS IV 

1. Eksploatuoti kompiuterio techninę įrangą ir derinti 

operacines sistemas, valdyti informacinių sistemų saugumo 

priemones. 

2. Parinkti, montuoti ir derinti duomenų perdavimo tinklą. 

3. Stebėti ir suprasti duomenų srautą, atpažinti jungtis ir 

protokolus. 

4. Valdyti informacinių sistemų saugumo priemones. 

5. Valdyti duomenų bazės ir jų valdymo sistemas. 

6. Planuoti, organizuoti ir diegti kompiuterių tinklus. 

Maisto pramonės darbuotojas, 

LTKS III 

1. Paruošti darbo vietą mėsai apdoroti ir perdirbti.  

2. Išpjaustyti skerdenas. 

3. Gaminti mėsos pusgaminius ir gaminius. 

4. Paruošti darbo vietą pieno gaminių gamybai. 

5. Priimti pieną. 

6. Gaminti pieno gaminius.  

7. Paruošti darbo vietą duonos ir batono kepinių gamybai. 

8. Kepti duonos ir batono kepinius. 

9. Paruošti darbo vietą konditerijos gaminių gamybai. 

10. Gaminti konditerijos gaminius. 

11. Gaminti šokoladą ir cukrinę konditeriją. 

Odos dirbinių gamintojas, LTKS 

IV 

1. Supjauti odą ir kitas odos dirbinių gamybai naudojamas 

medžiagas. 

2. Skelti odą ir odos detales. 

3. Apdoroti detalių kraštus ir detales. 

4. Atlikti pagalbinius detalių apdirbimo ir klijavimo darbus. 

5. Įtvirtinti odos dirbinių furnitūrą. 

6. Siūti odos dirbinius rankomis. 

7. Siūti odos dirbinius siuvimo mašinomis. 

8. Atlikti mechaninius ir cheminius odos dirbinių apdailos 

darbus. 

9. Atlikti odos dirbinio puošimo darbus. 

10. Atlikti įspaudavimo ir perforavimo darbus ruošiant odos 

dirbinius. 

Padavėjas, barmenas, LTKS IV 1. Paruošti darbo vietą. 

2. Paruošti darbui stalo indus, įrankius, taures, stalo 

užtiesalus. 

3. Serviruoti stalus. 

4. Patiekti patiekalus ir gėrimus. 

5. Vykdyti pardavimų apskaitą. 

6. Aptarnauti pobūvių svečius ir konferencijų dalyvius. 

7. Aptarnauti viešbučio svečius. 

8. Paruošti barą svečiams aptarnauti. 

9. Aptarnauti baro lankytojus. 

10. Sudaryti baro asortimentą. 

11. Vykdyti baro darbo ir materialinių vertybių apskaitą. 
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12. Naudoti pardavimų apskaitos programą. 

13. Išpilstyti ir patiekti alkoholinius ir nealkoholinius 

gėrimus. 

14. Gaminti ir patiekti maišytus gėrimus ir kokteilius. 

15. Gaminti ir patiekti karštuosius gėrimus. 

16. Gaminti ir patiekti nesudėtingus šaltuosius ir karštuosius 

užkandžius. 

Pardavėjas-kasininkas, LTKS III 1. Paruošti darbo vietą. 

2. Paruošti darbui įrenginius ir inventorių. 

3. Paruošti prekes pardavimui. 

4. Priimti prekes. 

5. Sandėliuoti prekių atsargas. 

6. Demonstruoti ir reklamuoti prekes. 

7. Konsultuoti pirkėjus apie prekes. 

8. Vykdyti atsiskaitymus už prekes. 

9. Apskaičiuoti materialines vertybes. 

10. Pildyti apskaitos dokumentus.      

Patalpų administratorius, LTKS 

IV 

1. Parinkti patalpų administravimo paslaugas teiksiantį 

personalą. 

2. Užtikrinti patalpų administravimo paslaugoms teikti 

reikalingas priemones. 

3. Tvarkyti patalpų administravimui reikalingą 

dokumentaciją. 

4. Organizuoti patalpų valymo ir tvarkymo darbus ir vykdyti 

šių darbų priežiūrą. 

5. Administruoti atsiskaitymus už komunalines paslaugas. 

6. Atlikti patalpų ir įrenginių techninę priežiūrą. 

7. Organizuoti patalpų apsaugą. 

Renginių ir poilsio paslaugų 

organizatorius, LTKS IV 

1. Parinkti klientų pageidavimus atitinkančias paslaugas. 

2. Sudaryti paslaugų ar jų rinkinių sąmatas. 

3. Sudaryti sutartis su klientais ir paslaugų teikėjais. 

4. Organizuoti laisvalaikio renginius. 

5. Organizuoti renginių ir poilsio veiklas. 

6. Analizuoti renginių ir poilsio paslaugų rinką. 

7. Organizuoti renginių ir poilsio paslaugų pardavimą. 

8. Pristatyti ir reklamuoti renginius bei paslaugas. 

Sekretorius, LTKS IV 1. Saugiai dirbti organizacine biuro technika ir 

kompiuterinėmis programomis.  

2. Spausdinti dokumentus taikant greitojo spausdinimo 

technologiją.  

3. Rengti ir įforminti dokumentus.  

4. Tvarkyti ir apskaityti dokumentus bei korespondenciją.  

5. Rengti dokumentus ir bylas saugojimui.  

6. Taikyti elektroninių dokumentų valdymo sistemą.  

7. Dalykiškai bendrauti su interesantais valstybine ir 

užsienio kalba.  

8. Organizuoti lankytojų ir svečių priėmimą. 

Elektrikas, LTKS IV 1. Atlikti bendruosius elektrotechnikos ir elektronikos 

darbus. 

2. Įrengti ir eksploatuoti silpnų srovių (ryšio, gaisro ir 

apsaugos signalizacijos) įrenginius.  

3. Įrengti ir eksploatuoti elektros įrenginius.  
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4. Įrengti ir eksploatuoti žemos įtampos iki 1000 V 

apšvietimo ir galios elektros įrenginių instaliaciją.  

5. Montuoti ir eksploatuoti prijungimo linijų (atvadų, 

įvadinių apskaitos spintų) ir elektros energijos apskaitos 

įrenginius.  

6. Įrengti ir eksploatuoti skirstomojo tinklo 0,4–35 kV 

įtampos ir perdavimo tinklo 110–400 kV įtampos elektros 

įrenginius. 

Grimuotojas, LTKS IV 1. Parinkti sušukavimo ar šukuosenos stilių, atitinkantį 

konkretų istorinį laikotarpį. 

2. Kirpti, šukuoti, dažyti vyrų, moterų, vaikų natūralius 

plaukus. 

3. Gaminti ir prižiūrėti natūralaus ir sintetinio plauko 

perukus. 

4. Gaminti detales iš sintetinio ir natūralaus plauko ar 

kitokios medžiagos. 

5. Parinkti galimus grimo įgyvendinimo būdus ir priemones. 

6. Kurti grimo specialiuosius efektus. 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo 

padėjėjas, LTKS IV 

1. Padėti vaikams pasirūpinti asmens higiena. 

2. Organizuoti vaikų maitinimą. 

3. Padėti vaikams tvarkytis asmeninius daiktus. 

4. Užtikrinti vaikų saugumą ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje. 

5. Teikti pagalbą ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo 

pedagogui komunikuoti su vaikų tėvais (įtėviais, globėjais, 

rūpintojais) ir kitais specialistais. 

6. Padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo 

pedagogui organizuoti ugdomąsias veiklas ir žaidimus. 

7. Padėti vaikams ugdytis bazinius įgūdžius. 

___________________ 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė 

 

                             

                            Jurgita Šiugždinienė 

  

 

 

 


