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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 

MINISTRAS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. 

SPALIO 2 D. ĮSAKYMO NR. V-1087 „DĖL AKREDITACIJOS SUTEIKIMO SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ CENTRUI“ 

PAPILDYMO 

 

2020 m. liepos 2 d.  Nr. V-1007 

Vilnius 

 

Atsižvelgdamas į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2020 m. liepos 1 d. 

teikimą Nr. V7-311 „Dėl institucijos, siekiančios įgyti teisę vertinti asmens įgytas kompetencijas, 

akreditavimo“, 

p a p i l d a u  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. spalio 

2 d. įsakymo Nr. V-1087 „Dėl akreditacijos suteikimo Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 

kompetencijų centrui“  priedo „Kompetencijų (pagal kvalifikacijas), kurias vertinti suteikiama teisė 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrui, sąrašas“ sąrašą: 

Kvalifikacija Kompetencijų sąrašas 

Kompiuterinio projektavimo 

operatorius, IV LTKS 

1. Taikyti informacines ir leidybos technologijas. 

2. Projektuoti ir redaguoti inžinerinius brėžinius. 

3. Projektuoti ir redaguoti dvimačius kompiuterinės grafikos 

objektus. 

4. Projektuoti ir redaguoti trimačius objektus ir jų projekcijas. 

5. Vaizduoti ir komponuoti trimačius objektus kompiuterinės 

grafikos programomis. 

6. Taikyti grafinio dizaino raiškos priemones. 

7. Modeliuoti objektų vizualizacijas. 

8. Braižyti mechanines konstrukcijas. 

9. Braižyti baldų ir interjero detalių brėžinius. 

10.  Braižyti statybines konstrukcijas. 

Virėjas, IV LTKS 1. Paruošti ir tvarkyti darbo zoną.  

2. Prižiūrėti virtuvės įrenginius.  

3. Parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį 

apdorojimą.  

4. Apskaičiuoti reikiamą maisto produktų ir žaliavų kiekį.  

5. Gaminti pusgaminius.  

6. Gaminti sriubas, karštuosius patiekalus ir padažus.  

7. Įvertinti pusgaminių ir patiekalų kokybę ir juos apipavidalinti.  

8. Gaminti saldžiuosius patiekalus.  

9. Gaminti salotas, užkandžius, garnyrus ir šaltuosius patiekalus.  

10. Parinkti žaliavas ir produktus pobūvių patiekalams gaminti ir 

juos apdoroti.  

11. Gaminti salotas, užkandžius ir šaltuosius patiekalus 

pobūviams.  
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12. Gaminti sriubas ir karštuosius patiekalus pobūviams.  

13. Gaminti saldžiuosius patiekalus pobūviams.  

14. Įvertinti patiekalų kokybę ir patiekti patiekalus pobūviams.  

15. Pildyti higienos žurnalus.  

16. Ženklinti pusgaminius, patiekalus, fiksuoti produkcijos 

pagaminimo laiką.   

17. Stebėti maisto produktų ir žaliavų kiekį. 

Floristas, II LTKS 1. Bendrauti žodžiu ir raštu. 

2. Pažinti augalus. 

3. Parengti floristo darbo vietą pagal pateiktą aprašą. 

4. Paruošti augalus komponavimui pagal pateiktą pavyzdį. 

5. Gaminti detales floristiniams darbams. 

6. Naudoti floristinio komponavimo būdus pagal pateiktus 

nurodymus. 

7. Atlikti floristinius darbus iš skintų augalų. 

8. Auginti gėles. 

9. Prižiūrėti vazoninius augalus. 

10. Gaminti vestuvinio dekoro elementus pagal pateiktus 

pavyzdžius. 

11. Gaminti floristines detales lauko erdvėms pagal pateiktus 

pavyzdžius. 

12. Gaminti floristinius elementus interjerui pagal pateiktas 

instrukcijas. 

13. Gaminti šventines, progines puokštes ir kompozicijas pagal 

pateiktus pavyzdžius. 

14. Gaminti džiovintų augalų puokštes ir kompozicijas pagal 

pateiktus pavyzdžius. 

Padavėjas IV LTKS 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. 

Barmenas IV LTKS 1. Paruošti barą svečiams aptarnauti. 

2. Aptarnauti baro lankytojus. 

3. Sudaryti baro asortimentą. 

4. Vykdyti baro darbo ir materialinių vertybių apskaitą. 

5. Naudoti pardavimų apskaitos programą. 

6. Išpilstyti ir patiekti alkoholinius ir nealkoholinius gėrimus. 

7. Gaminti ir patiekti maišytus gėrimus ir kokteilius. 

8. Gaminti ir patiekti karštuosius gėrimus. 

9.   Gaminti ir patiekti nesudėtingus šaltuosius ir karštuosius 

užkandžius. 

Pjautinės medienos gamybos 

operatorius, III LTKS 

1. Paruošti ir sutvarkyti pjautinės medienos gamybos 

operatoriaus darbo vietą. 

2. Skaityti rąstų pjaustymo pjūklų rinkinių korteles. 

3. Matuoti medieną ir apskaičiuoti žaliavų sąnaudas. 

4. Rūšiuoti apvaliąją medieną. 

5. Lupti apvaliosios medienos žievę. 

6. Pjaustyti rąstus mechanizuotu būdu. 

7. Gaminti medinę tarą. 
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8. Rūšiuoti pjautinę medieną. 

9. Sandėliuoti pjautinę medieną. 

Medienos apdirbimo 

staklininkas, III LTKS 

1. Sandėliuoti medžiagas, ruošinius, surinkimo vienetus ir 

gaminius. 

2. Paruošti ir sutvarkyti medienos apdirbimo staklininko darbo 

vietą. 

3. Skaityti medienos gaminių darbo brėžinius. 

4. Nustatyti medienos biologinę ir kokybinę rūšis. 

5. Matuoti, žymėti medieną ir apskaičiuoti žaliavų sąnaudas. 

6. Dirbti pirminio medienos apdirbimo staklėmis. 

7. Dirbti antrinio medienos apdirbimo staklėmis. 

8. Dirbti statinių konstrukcinių medienos elementų antrinio 

apdirbimo staklėmis. 

9. Dirbti medienos šlifavimo staklėmis. 

10. Dirbti medienos klijavimo įrenginiais. 

11. Dirbti medienos smulkinimo įrenginiais. 

12. Dirbti medienos smulkinių presavimo įrenginiais. 

13. Dirbti 3 ašių universaliais CNC medienos apdirbimo 

centrais. 

14. Dirbti 4 ašių universaliais CNC medienos apdirbimo 

centrais. 

Kirpėjas III LTKS 1. Trinkti moterų plaukus. 

2. Atlikti moterų plaukų bazinius kirpimus. 

3. Šviesinti plaukus. 

4. Dažyti plaukus. 

5. Trinkti vyrų ir vaikų plaukus. 

6. Atlikti vyrų ir vaikų plaukų bazinius kirpimus. 

Kirpėjas IV LTKS 1.  Prižiūrėti plaukus.  

2.  Atlikti trumpalaikį plaukų sušukavimą.  

3.  Atlikti vyrų plaukų bazinius kirpimus.  

4.  Atlikti moterų plaukų bazinius kirpimus.  

5.  Atlikti ilgalaikį plaukų garbanojimą ir tiesinimą.  

6.  Šviesinti plaukus. 

7.  Dažyti plaukus.  

8.  Modeliuoti šukuosenas. 

Jaunesnysis programuotojas 1. Projektuoti ir programuoti žiniatinklio puslapių vartotojo 

sąsajas. 

2. Taikyti programinei įrangai kurti naudojamus informatikos 

principus ir metodus. 

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. 

___________________ 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras 

 

                   Algirdas Monkevičius 
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