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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 

MINISTRAS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. KOVO 26 D. ĮSAKYMO NR. V-232 

„DĖL AKREDITACIJOS SUTEIKIMO UAB SDG“ PAPILDYMO 

 

2020 m. rugpjūčio 25 d.  Nr. V-1280 

Vilnius 

 

Atsižvelgdamas į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2020 m. rugpjūčio 

4 d. teikimą Nr. V7-363 „Dėl institucijos, siekiančios įgyti teisę vertinti asmens įgytas 

kompetencijas, akreditavimo“, 

p a p i l d a u  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. kovo 26 d. 

įsakymo Nr. V-232 „Dėl akreditacijos suteikimo UAB SDG“ priedą „Kompetencijų (pagal 

kvalifikacijas), kurias vertinti suteikiama teisė UAB SDG, sąrašas“: 

 

Kvalifikacija Kompetencijų sąrašas 

Elektrikas, IV LTKS 

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. 

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. 

Medkirtys, III LTKS 

1. Paruošti motorinį pjūklą darbui. 

2. Paruošti krūmapjovę darbui. 

3. Paruošti kirstinus miškų plotus medžiams kirsti. 

4. Kirsti įvairaus storio ir sudėtingumo (pavojingumo) medžius, 

genėti šakas, pjaustyti stiebus į sortimentus motoriniu pjūklu ir 

krūmapjove. 

5. Tvarkyti kirtavietę. 

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, LTKS III 

1. Taikyti teisės aktų reikalavimus organizuojant saugų darbą 

kėlimo kranais. 

2. Organizuoti saugų krovinių kabinimą ir perkėlimą. 
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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 

 

  

 


