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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 18 d.  Nr. V-422 

Vilnius 

 

Atsižvelgdama į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2021 m. kovo 10 d. 

teikimą Nr. V7-94 „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 

Apdailos montuotojas meistras, 

LTKS V 

1. Organizuoti apdailos montuotojų darbo vietos paruošimą ir 

sutvarkymą. 

2. Skaityti statinio darbo projektą. 

3. Organizuoti fasadinių apdailos plokščių montavimo darbus. 

4. Organizuoti apdailos plokščių montavimo darbus vidaus 

patalpose. 

5. Organizuoti rėminių ir berėmių stiklo konstrukcijų 

montavimo darbus. 

6. Montuoti sudėtingos konstrukcijos rėmines ir berėmes stiklo 

konstrukcijas. 

7. Organizuoti ir prižiūrėti žemesnės kvalifikacijos apdailos 

montuotojų darbą. 

8. Mokyti žemesnės kvalifikacijos apdailos montuotojus ir 

vertinti jų kompetencijas. 

9. Priimti sprendimus dėl veiksmų nenumatytais atvejais. 

Fasadų šiltintojas meistras,  

LTKS V 

1. Organizuoti fasadų šiltintojų darbo vietos paruošimą ir 

sutvarkymą. 

2. Skaityti statinio darbo projektą. 

3. Patikrinti šiltinamą paviršių, organizuoti jo paruošimo 

darbus. 

4. Organizuoti fasadų šiltinimo darbus. 

5. Organizuoti fasadų apdailos darbus. 

6. Organizuoti fasadų elementų skardinimo darbus. 

7. Organizuoti ir prižiūrėti žemesnės kvalifikacijos fasadų 

šiltintojų darbą. 

8. Mokyti žemesnės kvalifikacijos fasadų šiltintojus ir vertinti 

jų kompetencijas. 
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9. Priimti sprendimus dėl veiksmų nenumatytais atvejais. 

Mūrininkas meistras, LTKS V 1. Organizuoti mūrininkų darbo vietos paruošimą ir 

sutvarkymą. 

2. Skaityti statinio darbo projektą. 

3. Organizuoti mūrijimo darbus. 

4. Organizuoti mūro remonto darbus. 

5. Organizuoti mūrinio statinio konstrukcijų montavimo darbus. 

6. Organizuoti mūrinio statinio betonavimo darbus. 

7. Organizuoti ir prižiūrėti žemesnės kvalifikacijos mūrininkų 

darbą. 

8. Mokyti žemesnės kvalifikacijos mūrininkus ir vertinti jų 

kompetencijas. 

9. Priimti sprendimus dėl veiksmų nenumatytais atvejais. 

Stogdengys meistras, LTKS V 1. Organizuoti stogdengių darbo vietos paruošimą ir 

sutvarkymą. 

2. Skaityti statinio darbo projektą. 

3. Organizuoti šlaitinio stogo laikančiųjų konstrukcijų 

montavimo darbus. 

4. Organizuoti šlaitinio stogo dengimo darbus. 

5. Organizuoti šlaitinio stogo remonto darbus. 

6. Organizuoti plokščio stogo dengimo darbus. 

7. Organizuoti plokščio stogo remonto darbus. 

8. Organizuoti ir prižiūrėti žemesnės kvalifikacijos stogdengių 

darbą. 

9. Mokyti žemesnės kvalifikacijos stogdengius ir vertinti jų 

kompetencijas. 

10. Priimti sprendimus dėl veiksmų nenumatytais atvejais. 

Suvirinimo meistras, LTKS V 1. Atlikti darbus, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos 

reikalavimų, instruktuoti suvirintojus, koordinuoti ir prižiūrėti 

jų veiksmus. 

2. Pasiruošti suvirinimo darbams, paruošiant suvirintojo darbo 

vietą, pagal darbo brėžinius bei suvirinimo technologiją 

parenkant detales, koordinuoti gamybos eigą, vykdyti kokybės 

kontrolę darbo metu. 

3. Taikyti suvirinimo procesus ir efektyviai naudotis 

technologine įranga. 

4. Parinkti medžiagas suvirinimo jungtims, numatyti jų elgseną 

suvirinimo metu, po suvirinimo ir eksploatuojant. 

5. Taikyti suvirinimo inžinerijos praktiką ir instruktuoti bei 

konsultuoti kitus. 

6. Projektuoti, parinkti virintines ir lituotines jungtis pagal 

gaminio paskirtį bei planuoti suvirinimo procedūras. 

7. Užtikrinti suvirintų jungčių kokybę, taikant gamybos 

inžinerijos pamatinius principus. 

8. Vykdyti gamybos procesą, naudojant virintines siūles 

neišardomiems detalių ir gaminių sujungimams. 

9. Organizuoti, koordinuoti suvirinimo darbus, vadovauti 

darbuotojų grupei ir kontroliuoti jų darbo našumą ir kokybę. 

10. Užtikrinti suvirinimo darbų kokybę, našumą, 

ekonomiškumą ir ekologiškumą, kontroliuoti jų eigą. 

11. Koordinuoti metalo konstrukcijų gamybą, taikant 

suvirinimo procesus. 
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12. Koordinuoti slėgio veikiamų įrenginių ir talpų gamybą, 

taikant suvirinimo procesus. 

13. Mokyti suvirintojus ir žemesnės kvalifikacijos su 

suvirinimo procesais susijusius darbuotojus. 

14. Vertinti suvirintojų ir žemesnės kvalifikacijos su suvirinimo 

procesais susijusių darbuotojų kompetencijas. 

Transporto priemonių remonto 

technikas, LTKS V 

1. Planuoti transporto priemonių techninę priežiūrą. 

2. Tikrinti ir kontroliuoti eksploatacinių medžiagų atitikimą 

standartams ir techniniams reikalavimams. 

3. Rengti eksploatacinių medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo 

sąnaudų sąmatas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą. 

4. Organizuoti transporto priemonių agregatų, sistemų bei 

junginių ardymą. 

5. Organizuoti transporto priemonių agregatų, sistemų bei 

junginių detalių remontą. 

6. Organizuoti transporto priemonių agregatų, sistemų bei 

junginių surinkimą. 

7. Diagnozuoti transporto priemonių elektronines valdymo 

sistemas. 

8. Vertinti diagnostikos rezultatus. 

___________________ 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė 

 

                             

                            Jurgita Šiugždinienė 

  

 

 

 


