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Kvalifikacijos pavadinimas – bepiločių orlaivių valdytojas 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV 

 
    Gebėjimų sritys Taškų  

skaičius Pagrindinis Kvalifikacijos 

vienetai / 

moduliai 

Kompetencijos 
Žinojimas 

ir 

supratimas 

Taikymas, 

analizė, 

sintezė ir 

vertinimas 

Kompetencijos 

kodas 
G1 G2 

 

Pagrindinis Teisės aktų, 

reglamentuojanči

ų bepiločio 

orlaivio 

skrydžius, 

taikymas (LTKS 

IV) 

Išmanyti Europos 

Sąjungos ir Lietuvos 

Respublikos bepiločių 

orlaivių skrydžių teisinį 

reguliavimą. 

T.3.1.1 

  

15 

Taikyti galiojančių 

nacionalinių ir 

tarptautinių 

reikalavimų, keliamų 

bepiločio orlaivio 

skrydžio planavimui ir 

vykdymui, nuostatas. 

T.3.1.2 

  

15 

  

Teisės aktų, reglamentuojančių bepiločio 

orlaivio skrydžius, taikymas (LTKS IV) IŠ 

VISO 

 

   

Bepiločio orlaivio 

surinkimas ir 

paruošimas 

skrydžiui (LTKS 

IV) 

Parinkti bepilotį orlaivį 

ir jo įrangą skirtingoms 

užduotims. 

T.3.2.1 

  

10 

Surinkti, konfigūruoti 

ir kalibruoti bepiločio 

orlaivio sudedamąsias 

dalis. 

T.3.2.2 

  

10 

Patikrinti visų 

bepiločio orlaivio 

valdymo elementų ir 

jėgainės darbą. 

T.3.2.3 

  

10 

Bepiločio orlaivio surinkimas ir paruošimas 

skrydžiui (LTKS IV) IŠ VISO 
 

  
30 

Bepiločio orlaivio 

eksploatavimas ir 

priežiūra (LTKS 

IV) 

Įvertinti 

meteorologines sąlygas 

ir jų įtaką bepiločio 

orlaivio skrydžiui. 

T.3.3.1 

  

10 

Valdyti bepilotį orlaivį. T.3.3.2   10 

Vykdyti bepiločio 

orlaivio priežiūrą. 
T.3.3.3 

  
5 

Bepiločio orlaivio eksploatavimas ir 

priežiūra (LTKS IV) IŠ VISO 
 

  
25 

Bepiločio orlaivio 

skrydžio metu 

gautos vaizdo 

medžiagos 

apdorojimas 

(LTKS IV) 

Parengti bepiločio 

orlaivio vaizdo įrašymo 

įrangą. 

T.3.4.1 

  

5 

Apdoroti vaizdo 

medžiagą, gautą 

bepiločio orlaivio 

skrydžio metu. 

T.3.4.2 

  

10 

Bepiločio orlaivio skrydžio metu gautos 

vaizdo medžiagos apdorojimas (LTKS IV) 

IŠ VISO 

 

  

15 

Pagrindinis IŠ VISO    100 

  Taškų dalis, % 60 40 

 

 

 

 



Kvalifikacijos pavadinimas – bokštinio krano operatorius 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III 
 

   

 

Gebėjimų sritys 

Taškų  

skaičius 

Pagrindinis Kvalifikacijos 

vienetai / moduliai 

Kompetencijos 
Žinojimas 

ir 

supratimas 

Taikymas, 

analizė, 

sintezė ir 

vertinimas 

Kompetencijos 

kodas 
G1 G2  

Pagrindinis Darbų organizavimas 

krano darbo zonoje 

(LTKS III) 

Taikyti teisės aktų 

reikalavimus, 

organizuojant saugų 

darbą kėlimo kranais. 

T.12.1.1   15 

Organizuoti saugų 

krovinių kabinimą ir 

perkėlimą. 

T.12.1.2   15 

Darbų organizavimas krano darbo zonoje 

(LTKS III) IŠ VISO 
   30 

Bokštinio krano 

eksploatavimas 

(LTKS III) 

Valdyti bokštinį kraną. T.12.2.1   25 

Vykdyti pakrovimo, 

iškrovimo ir statybos 

montavimo darbus 

bokštiniu kranu. 

T.12.2.2   25 

Bokštinio krano eksploatavimas (LTKS III) IŠ 

VISO 
   50 

Pagrindinis IŠ VISO    80 

 Taškų dalis, % 70 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kvalifikacijos pavadinimas – ekspeditorius 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV 

 
    Gebėjimų sritys Taškų 

skaičius Pagrindinis Kvalifikacijos 

vienetai / 

moduliai 

Kompetencijos 
Žinojimas 

ir 

supratimas 

Taikymas, 

analizė, 

sintezė ir 

vertinimas 

Kompetencijos 

kodas 
G1 G2 

 

Pagrindinis Bendrieji 

ekspeditoriaus 

darbai  

(LTKS IV) 

Priimti įmonės klientų 

užsakymus  
T.10.1.1 

  
10 

Rengti krovinių vežimo 

dokumentaciją T.10.1.2 
  

10 
  

Bendrieji ekspeditoriaus darbai  

(LTKS IV) IŠ VISO 
 

  
20 

Transporto 

priemonės ir 

krovinio 

parinkimas  

(LTKS IV) 

Įvertinti krovinį ir jo 

gabenimo specifiką 
T.10.2.1 

  
15 

Organizuoti 

pavojingųjų, greitai 

gendančių ir 

didžiagabaričių 

krovinių gabenimą 

T.10.2.2 

  

15 

Parinkti vežėją ir 

transportą kroviniams 

gabenti šalyje ir 

tarptautiniais 

maršrutais 

T.10.2.3 

  

10 

Transporto priemonės ir krovinio 

parinkimas (LTKS IV) IŠ VISO 
 

  
40 

Vežimo 

maršruto 

planavimas ir 

stebėsena  

(LTKS IV) 

Nustatyti optimalų 

krovinių gabenimo 

maršrutą 

T.10.3.1 

  

5 

Parengti dokumentus 

muitinės tarpininkui 
T.10.3.2 

  
15 

Stebėti krovinio 

gabenimą 
T.10.3.3 

  
20 

Vežimo maršruto planavimas ir 

stebėsena (LTKS IV) IŠ VISO 
 

  
40 

Pagrindinis IŠ VISO    100 

 Taškų dalis, % 60 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kvalifikacijos pavadinimas – jūreivis 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV 

 
    Gebėjimų sritys Taškų 

skaičius Pagrindinis Kvalifikacijos 

vienetai / 

moduliai 

Kompetencijos 
Žinojimas 

ir 

supratimas 

Taikymas, 

analizė, 

sintezė ir 

vertinimas 

Kompetencijos 

kodas 
G1 G2 

 

Pagrindinis Saugus darbas 

laive ir sauga 

Apibūdinti tarnybos laive 

organizavimą, laivo 

sandarą ir įrangą. 

T.5.1.1.1 

  

5 

Išgyventi jūroje palikus 

laivą. 
T.5.1.1.2 

  
5 

Vertinti gaisrų kilimo 

riziką, ją mažinti. 
T.5.1.1.3 

  
2 

Gesinti ir likviduoti 

gaisrus 
T.5.1.1.4 

  
4 

Imtis tinkamų veiksmų 

įvykus nelaimingam 

atsitikimui ar kitaip 

nukentėjus. 

T.5.1.1.5 

  

2 

Taikyti jūros aplinkos 

teršimo prevencijos ir 

atsargumo priemones 

T.5.1.1.6 

  

2 

Likviduoti avarijas laive. T.5.1.1.7   2 

Laikytis saugios darbo 

tvarkos ir laivo apsaugos 

plano. 

T.5.1.1.8 

  

2 

Padėti užtikrinti 

veiksmingą bendravimą 

laive. 

T.5.1.1.9 

  

2 

Padėti užtikrinti 

veiksmingus žmonių 

tarpusavio ir darbo 

santykius laive 

T.5.1.1.10 

  

2 

Įvertinti nuovargio poveikį 

ir imtis atitinkamų 

veiksmų nuovargiui 

kontroliuoti. 

T.5.1.1.11 

  

2 

Saugus darbas laive ir sauga  

(LTKS) – IV IŠ VISO 
 

  
30 

 

Laivavedyba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairuoti laivą ir vykdyti 

vairavimo komandas, taip 

pat duodamas ir anglų 

kalba. 

T.5.1.2.1 

  

15 

Vykdyti tinkamą 

vizualinių ir garsinių 

signalų stebėjimą. 

T.5.1.2.2 

  

10 

Padėti užtikrinti saugaus 

budėjimo priežiūrą ir 

kontrolę 

T.5.1.2.3 

  

5 

Naudoti avarinę įrangą ir 

taikyti avarines procedūras 
T.5.1.2.4 

  
10 

Laivavedyba (LTKS) – IV IŠ VISO    40 

 Laivo priežiūra Atlikti bendruosius laivo 

priežiūros darbus. 
T.5.1.3.1 

  
15 

 Eksploatuoti laivo denio 

įrenginius. 
T.5.1.3.2 

  
15 

  

Laivo priežiūra  (LTKS) – IV IŠ VISO    30 

Pagrindinis IŠ VISO    100 

 Taškų dalis, % 60 40 

 



Kvalifikacijos pavadinimas – jūrų uosto krovinių logistas 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV 
 

    Gebėjimų sritys Taškų 

skaičius Pagrindinis Kvalifikacijos 

vienetai / 

moduliai 

Kompetencijos 
Žinojimas 

ir 

supratimas 

Taikymas, 

analizė, 

sintezė ir 

vertinimas 

Kompetencijos 

kodas 
G1 G2 

 

Pagrindinis  Jūrų uosto 

krovos 

terminalo darbų 

organizavimas 

Organizuoti krovos 

darbus jūrų uosto 

krovos terminaluose. 

T.27.1.1 

  

20 

Paskirstyti krovinius į 

jūrų uosto krovos 

įrenginius. 

T.27.1.2 

  

20 

Naudoti jūrų uosto 

transporto 

informacines 

sistemas. 

T.27.1.3 

  

5 

Jūrų uosto krovos terminalo darbų 

organizavimas (LTKS) – IV  IŠ VISO 

   
45 

 Krovinių 

sandėliavimas  

Sandėliuoti jūrų uosto 

krovinius. 

T.27.2.1   
10 

 Pildyti ir tvarkyti 

sandėlio apskaitos 

dokumentaciją 

T.27.2.2   

15 

 Vykdyti ypatingųjų 

krovinių priėmimo, 

išdavimo, 

sandėliavimo, 

pakavimo, 

ženklinimo darbus. 

   

0 

 Priimti ir išduoti 

krovinius. 

T.27.2.3   
10 

   

 Krovinių sandėliavimas (LTKS) – IV  

IŠ VISO 

   
35 

 Krovinių 

apskaita  

 Pildyti ir tvarkyti 

krovos dokumentus  

T.27.3.1   
15 

 Inventorizuoti 

krovinius 

T.27.3.2   
5 

 Krovinių apskaita (LTKS) – IV IŠ VISO    20 

Pagrindinis IŠ VISO    100 

 Taškų dalis, % 60 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kvalifikacijos pavadinimas – kėlimo platformų ir jų įrangos operatorius 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III 

 

 
   

 

Gebėjimų sritys 

Taškų 

skaičius 

Pagrindinis Kvalifikacijos 

vienetai / moduliai 

Kompetencijos 
Žinojimas 

ir 

supratimas 

Taikymas, 

analizė, 

sintezė ir 

vertinimas 

Kompetencijos 

kodas 
G1 G2  

Pagrindinis Mobiliųjų kėlimo 

platformų 

eksploatavimas 

(LTKS III) 

Valdyti mobiliąsias 

kėlimo platformas. 
T.13.1.1   15 

Kilnoti žmones ir 

būtinus krovinius, 

vykdant statybos, 

remonto, montavimo ir 

kitus darbus 

mobiliosiomis kėlimo 

platformomis. 

T.13.1.2   15 

Mobiliųjų kėlimo platformų eksploatavimas 

(LTKS III) IŠ VISO 
   30 

Kabamųjų ir 

pastatomųjų 

platforminių 

įrenginių 

eksploatavimas 

(LTKS III) 

 

Valdyti kabamuosius ir 

pastatomuosius 

platforminius 

įrenginius. 

T.13.2.1   25 

Kilnoti žmones ir 

būtinus krovinius, 

vykdant statybos, 

remonto, montavimo ir 

kitus darbus 

platforminiais 

įrenginiais. 

T.13.2.2   25 

Kabamųjų ir pastatomųjų platforminių 

įrenginių eksploatavimas (LTKS III) IŠ VISO 
   50 

Pagrindinis IŠ VISO    80 

 Taškų dalis, % 70 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kvalifikacijos pavadinimas – laivo elektrikas 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV 

 
    Gebėjimų sritys Taškų 

skaičius Pagrindinis Kvalifikacijos 

vienetai / moduliai 

Kompetencijos 
Žinojimas 

ir 

supratimas 

Taikymas, 

analizė, 

sintezė ir 

vertinimas 

Kompetencijos 

kodas 
G1 G2 

 

Pagrindinis Saugus darbas laive 

ir sauga 

Apibūdinti tarnybos 

laive organizavimą, 

laivo sandarą ir įrangą. 

T.6.1.1 

  

5 

Išgyventi jūroje palikus 

laivą. 
T.6.1.2 

  
5 

Vertinti gaisrų kilimo 

riziką, ją mažinti. 
T.6.1.3 

  
2 

Gesinti ir likviduoti 

gaisrus 
T.6.1.4 

  
4 

Imtis tinkamų veiksmų 

įvykus nelaimingam 

atsitikimui ar kitaip 

nukentėjus. 

T.6.1.5 

  

2 

Taikyti jūros aplinkos 

teršimo prevencijos ir 

atsargumo priemones 

T.6.1.6 

  

2 

Likviduoti avarijas 

laive. 
T.6.1.7 

  
2 

Laikytis saugios darbo 

tvarkos ir laivo 

apsaugos plano. 

T.6.1.8 

  

2 

Padėti užtikrinti 

veiksmingą 

bendravimą laive. 

T.6.1.9 

  

2 

Padėti užtikrinti 

veiksmingus žmonių 

tarpusavio ir darbo 

santykius laive 

T.6.1.10 

  

2 

Įvertinti nuovargio 

poveikį ir imtis 

atitinkamų veiksmų 

nuovargiui 

kontroliuoti. 

T.6.1.11 

  

2 

Saugus darbas laive ir sauga  (LTKS IV) IŠ 

VISO 
 

  
30 

Elektromechanikos, 

elektronikos ir 

valdymo įrangos 

valdymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saugiai naudoti 

elektros įrangą. 
T.6.2.1 

  
5 

Padėti prižiūrėti 

elektros sistemų ir 

mašinų darbą. 

T.6.2.2 

  

10 

Tinkamai naudoti 

rankinius įrankius, 

elektros ir elektroninę 

matavimo įrangą 

gedimams nustatyti, 

techninės priežiūros ir 

remonto darbams 

atlikti. 

T.6.2.3 

  

5 

Padėti vykdyti laivo 

techninės priežiūros ir 

remonto darbus. 

T.6.2.4 

  

10 



Padėti vykdyti laivo 

elektros sistemų ir 

mašinų techninę 

priežiūrą ir remonto 

darbus. 

T.6.2.5 

  

10 

Elektromechanikos, elektronikos ir valdymo 

įrangos valdymas (LTKS IV) IŠ VISO 

   
40 

 Laivo valdymo 

kontrolė ir žmonių 

saugumo laive 

užtikrinimas 

Padėti vykdyti 

sandėliavimo darbus. 
T.6.3.1 

  
15 

Taikyti atsargumo 

priemones, siekiant 

prisidėti prie jūros 

aplinkos apsaugos nuo 

taršos. 

T.6.3.2 

  

10 

Taikyti profesinės 

sveikatos ir saugos 

procedūras. 

T.6.3.3 

 

  
5 

 
  

 Laivo valdymo kontrolė ir žmonių saugumo 

laive užtikrinimas (LTKS IV) IŠ VISO 
 

  
30 

Pagrindinis IŠ VISO    100 

 Taškų dalis, % 60 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kvalifikacijos pavadinimas –  laivo keleivius aptarnaujantis darbuotojas (stiuardas) 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV 
 

    Gebėjimų sritys Taškų 

skaičius Pagrindinis Kvalifikacijos 

vienetai / moduliai 

Kompetencijos 
Žinojimas 

ir 

supratimas 

Taikymas, 

analizė, 

sintezė ir 

vertinimas 

Kompetencijos 

kodas 
G1 G2 

 

Pagrindinis  Laivo keleivių 

aptarnavimas. 

 

 

Aptarnauti laivo 

keleivius.  
T.18.1.1 

 
5 

Teikti informaciją laivo 

keleiviams apie 

galimas papildomas 

paslaugas laive.  

T.18.1.2 2 

Supažindinti laivo 

keleivius su 

procedūromis dėl 

saugaus elgesio 

ekstremalių situacijų 

metu.  

T.18.1.3 3 

Laivo keleivių aptarnavimas (LTKS IV) IŠ 

VISO 

 
10 

 Gyvenamųjų ir 

bendro naudojimo 

patalpų tvarkymas 

laive.  

 

Tvarkyti ir valyti laivo 

patalpas. 

T.18.2.1 
5 

 Valyti įvairius 

paviršius ir dangas  

T.18.2.2 
3 

 Prižiūrėti keleivių 

gyvenamuose patalpose 

esančios įrangos ir 

inventoriaus būklę.  

T.18.2.3 

2 
 

 Gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų 

tvarkymas laive (LTKS IV) IŠ VISO 

 
10 

 Maitinimo paslaugų 

suteikimas laivo 

keleiviams ir įgulos 

nariams  

 

Paruošti maitinimo 

patalpą ir vietą.  

T.18.3.1 
5 

 Patiekti laivo 

keleiviams gėrimus ir 

patiekalus.  

T.18.3.2 

10 

 Patiekti laivo 

keleiviams maistą ir 

gėrimus gyvenamose 

patalpose.  

T.18.3.3 

5 

 Maitinimo paslaugų suteikimas laivo 

keleiviams ir įgulos nariams  (LTKS IV)  IŠ 

VISO 

 

20 

 Prekių apskaita ir 

sandėliavimas. 

 

Vykdyti pardavimų, 

ūkio priemonių, 

materialinių vertybių ir 

finansinių dokumentų 

apskaitą.  

T.18.4.1 

5 

 Sandėliuoti skirtingų 

grupių prekes.  

T.18.4.2 
5 

 Prekių apskaita ir sandėliavimas (LTKS IV) 

IŠ VISO 

 
10 

 Gėrimų, kokteilių, 

nesudėtingų šaltųjų 

ir karštųjų 

užkandžių 

gaminimas bei 

patiekimas.  

 

Gaminti ir patiekti 

maišytus gėrimus ir 

kokteilius  

T.18.5.1 

5 

 Išpilstyti ir patiekti 

alkoholinius ir 

nealkoholinius 

gėrimus  

T.18.5.2 

5 

 Gaminti ir patiekti 

karštuosius gėrimus.  

T.18.5.3 
5 



 Gaminti ir patiekti 

nesudėtingus šaltuosius 

ir karštuosius 

užkandžius  

T.18.5.4 

5 

 

 

 

Gėrimų, kokteilių, nesudėtingų šaltųjų ir 

karštųjų užkandžių gaminimas bei patiekimas 

(LTKS IV) IŠ VISO 

 

20 

 Saugus darbas laive 

ir sauga 

Apibūdinti tarnybos 

laive organizavimą, 

laivo sandarą ir įrangą. 

T.18.6.1 5 

Išgyventi jūroje palikus 

laivą. 
T.18.6.2 5 

Vertinti gaisrų kilimo 

riziką, ją mažinti. 
T.18.6.3 2 

Gesinti ir likviduoti 

gaisrus 
T.18.6.4 4 

Imtis tinkamų veiksmų 

įvykus nelaimingam 

atsitikimui ar kitaip 

nukentėjus. 

T.18.6.5 2 

Taikyti jūros aplinkos 

teršimo prevencijos ir 

atsargumo priemones 

T.18.6.6 2 

Likviduoti avarijas 

laive. 
T.18.6.7 2 

Laikytis saugios darbo 

tvarkos ir laivo 

apsaugos plano. 

T.18.6.8 2 

Padėti užtikrinti 

veiksmingą 

bendravimą laive. 

T.18.6.9 2 

 Padėti užtikrinti 

veiksmingus žmonių 

tarpusavio ir darbo 

santykius laive 

T.18.6.10 2 

 Įvertinti nuovargio 

poveikį ir imtis 

atitinkamų veiksmų 

nuovargiui 

kontroliuoti. 

T.18.6.11 2 

Saugus darbas laive ir sauga  (LTKS IV)  IŠ 

VISO 
 30 

Pagrindinis IŠ VISO    100 

 Taškų dalis, % 60 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kvalifikacijos pavadinimas – laivo virėjas 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV 

Teorinės dalies žinių testo specifikacija parengta pagal laivo virėjo  modulinę profesinio mokymo 

programą (kodas P42104103) 

 
    Gebėjimų sritys Taškų 

skaičius Pagrindinis Kvalifikacijos 

vienetai / moduliai 

Kompetencijos 
Žinojimas 

ir 

supratimas 

Taikymas, 

analizė, 

sintezė ir 

vertinimas 

Kompetencijos 

kodas 
G1 G2 

 

Pagrindinis Saugus darbas laive 

ir sauga 

Apibūdinti tarnybos 

laive organizavimą, 

laivo sandarą ir įrangą. 

T.7.1.1 

  

5 

Išgyventi jūroje palikus 

laivą. 
T.7.1.2 

  
5 

Vertinti gaisrų kilimo 

riziką, ją mažinti. 
T.7.1.3 

  
2 

Gesinti ir likviduoti 

gaisrus 
T.7.1.4 

  
4 

Imtis tinkamų veiksmų 

įvykus nelaimingam 

atsitikimui ar kitaip 

nukentėjus. 

T.7.1.5 

  

2 

Taikyti jūros aplinkos 

teršimo prevencijos ir 

atsargumo priemones. 

T.7.1.6 

  

2 

Likviduoti avarijas 

laive. 
T.7.1.7 

  
2 

Laikytis saugios darbo 

tvarkos ir laivo 

apsaugos plano. 

T.7.1.8 

  

2 

Padėti užtikrinti 

veiksmingą 

bendravimą laive. 

T.7.1.9 

  

2 

Padėti užtikrinti 

veiksmingus žmonių 

tarpusavio ir darbo 

santykius laive. 

T.7.1.10 

  

2 

Įvertinti nuovargio 

poveikį ir imtis 

atitinkamų veiksmų 

nuovargiui 

kontroliuoti. 

T.7.1.11 

  

2 

Saugus darbas laive ir sauga (LTKS IV) IŠ 

VISO 
 

  30 

 

 

Pasiruošimas 

patiekalų 

gaminimui laive 

 

Paruošti ir tvarkyti 

darbo zoną. 
T.7.2.1 

  
1 

Prižiūrėti kambuzo 

įrenginius. 
T.7.2.2 

  
1 

Parinkti maisto 

produktus ir žaliavas, 

atlikti jų pirminį 

apdorojimą. 

T.7.2.3 

  

2 

Apskaičiuoti reikiamą 

maisto produktų ir 

žaliavų kiekį 

T.7.2.4 

  

1 

Pasiruošimas patiekalų gaminimui laive 

(LTKS IV) IŠ VISO 

   
5 

 Sriubų, karštųjų 

patiekalų ir padažų 

gaminimas laive 

Gaminti pusgaminius. T.7.3.1   10 

 Gaminti sriubas, 

karštuosius patiekalus 

ir padažus. 

T.7.3.2   

10 

 T.7.3.3   2 



 Įvertinti pusgaminių ir 

patiekalų kokybę ir 

juos apipavidalinti. 

  

 Sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų 

gaminimas laive (LTKS IV) IŠ VISO 

   
22 

 Saldžiųjų patiekalų 

gaminimas laive 

Gaminti pusgaminius. T.7.4.1   3 

 Gaminti saldžiuosius 

patiekalus. 

T.7.4.2   
6 

 Įvertinti pusgaminių ir 

patiekalų kokybę ir 

juos apipavidalinti. 

T.7.4.3   

1 

 Saldžiųjų patiekalų gaminimas laive (LTKS 

IV) IŠ VISO 

   
10 

 Salotų, užkandžių, 

garnyrų ir šaltųjų 

patiekalų 

gaminimas laive 

Gaminti pusgaminius. T.7.5.1   3 

 Gaminti salotas, 

užkandžius, garnyrus ir 

šaltuosius patiekalus. 

T.7.5.2   

6 

 Įvertinti pusgaminių ir 

patiekalų kokybę ir 

juos apipavidalinti. 

T.7.5.3   

1 

 Salotų, užkandžių, garnyrų ir šaltųjų patiekalų 

gaminimas laive (LTKS IV) IŠ VISO 

   
10 

 Duonos ir pyrago 

gaminių gaminimas 

laive 

Gaminti pusgaminius. T.7.6.1   6 

 Gaminti duonos ir 

pyrago gaminius. 

T.7.6.2   
8 

 Įvertinti pusgaminių ir 

gaminių kokybę ir juos 

apipavidalinti. 

T.7.6.3   

1 

 Duonos ir pyrago gaminių gaminimas laive 

(LTKS IV) IŠ VISO 

   
15 

 Jūrininkų ir kitų 

asmenų maitinimo 

organizavimas 

 

Organizuoti jūrininkų 

ir kitų asmenų 

maitinimą. 

T.7.7.1 

  

5 

Tvarkyti kambuzo 

dokumentaciją. 
T.7.7.2 

   

3   

 Jūrininkų ir kitų asmenų maitinimo 

organizavimas (LTKS IV) IŠ VISO 
 

  
8 

Pagrindinis IŠ VISO    100 

 Taškų dalis, % 60 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kvalifikacijos pavadinimas – motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojas 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III 

Teorinės dalies žinių testo specifikacija parengta pagal motorinių transporto priemonių keleiviams 

vežti vairuotojo modulinę profesinio mokymo programą (kodas T32104112) 

 
   

 

Gebėjimų sritys 

Taškų 

skaičius 

Pagrindinis Kvalifikacijos 

vienetai / 

moduliai 

Kompetencijos 
Žinojimas 

ir 

supratimas 

Taikymas, 

analizė, 

sintezė ir 

vertinimas 

Kompetencijos 

kodas 
G1 G2  

Pagrindinis D ir DE 

kategorijų 

motorinės 

transporto 

priemonės 

keleiviams vežti 

eksploatavimas ir 

vairavimas 

(LTKS III) 

Eksploatuoti 

motorinę transporto 

priemonę. 

T.1.1.1   10 

Identifikuoti ir 

pašalinti smulkius 

motorinės transporto 

priemonės gedimus. 

T.1.1.2   10 

Vairuoti motorinę 

transporto priemonę. 
T.1.1.3   10 

D ir DE  kategorijų motorinės transporto 

priemonės keleiviams vežti 

eksploatavimas ir vairavimas (LTKS III)  

IŠ VISO 

   30 

Keleivių vežimas 

komerciniais 

tikslais 

(LTKS III) 

Vairuoti motorinę 

transporto priemonę 

keleiviams vežti 

komerciniais tikslais 

saugiai, tausojant 

aplinką ir esant 

įvairioms eismo 

sąlygoms. 

T.1.2.1   15 

Saugiai laipinti 

keleivius, užtikrinti 

keleivių saugumą ir 

patogumą vežant. 

T.1.2.2   10 

Pakrauti motorinę 

transporto priemonę 

deramai laikantis 

saugos ir tinkamo 

transporto priemonės 

naudojimo taisyklių. 

T.1.2.3   15 

Planuoti ir vykdyti 

keleivių vežimo 

veiklą. 

T.1.2.4   10 

Keleivių vežimas komerciniais tikslais 

(LTKS III) IŠ VISO 
   50 

Pagrindinis IŠ VISO    80 

 Taškų dalis 70 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kvalifikacijos pavadinimas – motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III 

Teorinės dalies žinių testo specifikacija parengta pagal motorinių transporto priemonių 

kroviniams vežti vairuotojo modulinę profesinio mokymo programą (kodas T32104101) 

 

Pastaba: matrica tinkama testuoti pagal motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo 

modulines profesinio mokymo programas M32104101 ir T32104101. 

 
   

 

Gebėjimų sritys 

Taškų 
skaičius 

Pagrindinis Kvalifikac

ijos 

vienetai / 

moduliai 

Kompetencijos 
Žinojimas 

ir 

supratimas 

Taikymas, 

analizė, 

sintezė ir 

vertinimas 

Kompetencijos 

kodas 
G1 G2  

Pagrindinis C ir CE 

kategorijų 

motorinės 

transporto 

priemonės 

eksploatavi

mas ir 

vairavimas 

(LTKS III) 

Eksploatuoti motorinę 

transporto priemonę ar 

transporto priemonių 

junginį. 

T.2.1.1   10 

Identifikuoti ir pašalinti 

smulkius motorinės 

transporto priemonės ar 

transporto priemonių 

junginio gedimus. 

T.2.1.2   10 

Vairuoti motorinę transporto 

priemonę ar transporto 

priemonių junginį. 

T.2.1.3   10 

C ir CE kategorijų motorinės transporto 

priemonės eksploatavimas ir vairavimas 

(LTKS III) IŠ VISO 

   30 

Krovinių 

vežimas 

komercinia

is tikslais 

(LTKS III) 

Vairuoti motorinę transporto 

priemonę kroviniams vežti 

komerciniais tikslais saugiai, 

tausojant aplinką ir esant 

įvairioms eismo sąlygoms. 

T.2.2.1   20 

Pakrauti motorinę transporto 

priemonę deramai laikantis 

saugos ir tinkamo transporto 

priemonės 

naudojimo taisyklių. 

T.2.2.2   15 

Planuoti ir vykdyti krovinių 

vežimo veiklą. 
T.2.2.3   15 

Krovinių vežimas komerciniais tikslais 

(LTKS III) IŠ VISO 
   50 

Pagrindinis IŠ VISO    80 

 Taškų dalis 70 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kvalifikacijos pavadinimas – motoristas 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV 
 

    Gebėjimų sritys Taškų 

skaičius Pagrindinis Kvalifikacijos 

vienetai / 

moduliai 

Kompetencijos 
Žinojimas 

ir 

supratimas 

Taikymas, 

analizė, 

sintezė ir 

vertinimas 

Kompetencijos 

kodas 
G1 G2 

 

Pagrindinis Saugus darbas 

laive ir sauga 

Apibūdinti tarnybos laive 

organizavimą, laivo 

sandarą ir įrangą. 

T.8.1.1 

  

5 

Išgyventi jūroje palikus 

laivą. 
T.8.1.2 

  
5 

Vertinti gaisrų kilimo 

riziką, ją mažinti. 
T.8.1.3 

  
2 

Gesinti ir likviduoti 

gaisrus 
T.8.1.4 

  
4 

Imtis tinkamų veiksmų 

įvykus nelaimingam 

atsitikimui ar kitaip 

nukentėjus. 

T.8.1.5 

  

2 

Taikyti jūros aplinkos 

teršimo prevencijos ir 

atsargumo priemones 

T.8.1.6 

  

2 

Likviduoti avarijas laive. T.8.1.7   2 

Laikytis saugios darbo 

tvarkos ir laivo apsaugos 

plano. 

T.8.1.8 

  

2 

Padėti užtikrinti 

veiksmingą bendravimą 

laive. 

T.8.1.9 

  

2 

Padėti užtikrinti 

veiksmingus žmonių 

tarpusavio ir darbo 

santykius laive 

T.8.1.10 

  

2 

Įvertinti nuovargio 

poveikį ir imtis 

atitinkamų veiksmų 

nuovargiui kontroliuoti. 

T.8.1.11 

  

2 

Saugus darbas laive ir sauga (LTKS IV) IŠ 

VISO 
 

   

30 

Jūrų laivų 

mašinų 

priežiūra 

 

 

 

 

 

 

Budėti mašinų skyriuje. T.8.2.1   10 

Palaikyti katilinėje 

tinkamą vandens lygį ir 

tinkamą garo slėgį. 

T.8.2.2 

  

5 

Tinkamai eksploatuoti 

avarinę įrangą ir taikyti 

avarines procedūras. 

T.8.2.3 

  

10 

Prižiūrėti vidaus degimo 

variklius. 
T.8.2.4 

  
15 

Jūrų laivų mašinų priežiūra  (LTKS IV) IŠ 

VISO 

   
40 

 Jūrų laivų 

pagalbinių 

mechanizmų ir 

sistemų 

priežiūra 

Prižiūrėti pagalbinius 

mechanizmus. 
T.8.3.1 

  
5 

Prižiūrėti laivų sistemas. T.8.3.2   20 

Priimti ir perpumpuoti 

kurą bei tepalus. 
T.8.3.3 

  
5 

 Jūrų laivų pagalbinių mechanizmų ir 

sistemų priežiūra  (LTKS IV) IŠ VISO 
 

  
30 

Pagrindinis IŠ VISO    100 

 Taškų dalis, % 60 40 

 



 

 

Kvalifikacijos pavadinimas – orlaivių mechanikas 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV 

 
    Gebėjimų sritys Taškų 

skaičius Pagrindinis Kvalifikacijos 

vienetai / 

moduliai 

Kompetencijos 
Žinojimas 

ir 

supratimas 

Taikymas, 

analizė, 

sintezė ir 

vertinimas 

Kompetencijos 

kodas 
G1 G2 

 

Pagrindinis Matematikos 

pagrindai 
(LTKS – IV) 

Atlikti aritmetinius 

veiksmus. 
T.4.1.1 

 

8  Atlikti algebrinius veiksmus. T.4.1.2 

 Taikyti geometrines žinias. T.4.1.3 

 Matematikos pagrindai (LTKS – IV) 

 IŠ VISO 
 

 
8 

 Fizikos 

pagrindai 

(LTKS IV) 

Apibūdinti medžiagas T.4.2.1  

8 

 Apibūdinti pagrindinius 

statikos dėsnius 
T.4.2.2 

 Apibūdinti pagrindinius 

kinetikos dėsnius 
T.4.2.3 

 Apibūdinti pagrindines 

dinamikos sąvokas 
T.4.2.4 

 Taikyti pagrindinius skysčių 

dinamikos dėsnius 
T.4.2.5 

 Taikyti pagrindinius 

termodinamikos dėsnius 
T.4.2.6 

 Fizikos pagrindai (LTKS IV) IŠ VISO   8 

 Elektrotechnik

os pagrindai 

(LTKS IV) 

Apibūdinti elektronų teoriją T.4.3.1  

8 

 Apibūdinti statinę 

elektrą ir laidumą 
T.4.3.2 

 Apibūdinti elektrotechnikos 

terminiją 
T.4.3.3 

 Apibūdinti elektros 

srovės generavimą 
T.4.3.4 

 Apibūdinti nuolatinės srovės 

šaltinius 
T.4.3.5 

 Apibūdinti kintamosios 

srovės teoriją 
T.4.3.6 

 Elektrotechnikos pagrindai (LTKS IV)  

IŠ VISO 
 

 
8 

 Skaitmeninės 

technologijos 

(LTKS IV) 

Apibūdinti elektroninių 

prietaisų sistemas. 
T.4.4.1 

 

8 

 Apibūdinti pagrindinius 

kompiuterio sandaros 

terminus 

T.4.4.2 

 Apibūdinti elektrostatinėms 
iškrovoms jautrius 

prietaisus 

T.4.4.3 

 Skaitmeninės technologijos (LTKS IV)  
IŠ VISO 

 
 

8 

 Medžiagos ir 

techninė 

įranga 

(LTKS IV) 

Apibūdinti aviacines 

medžiagas, kuriose yra 

geležies. 

T.4.5.1 

 

9 

 Apibūdinti aviacines 

medžiagas, kuriose nėra 

geležies. 

T.4.5.2 

 Apibūdinti kompozitines ir 

nemetalines medžiagas 

(išskyrus medieną ir 

audinį). 

T.4.5.3 



    Gebėjimų sritys Taškų 

skaičius Pagrindinis Kvalifikacijos 

vienetai / 

moduliai 

Kompetencijos 
Žinojimas 

ir 

supratimas 

Taikymas, 

analizė, 

sintezė ir 

vertinimas 

Kompetencijos 

kodas 
G1 G2 

 

 Apibūdinti medines 

konstrukcijas. 
T.4.5.4 

 Apibūdinti audinio 

dangą 
T.4.5.5 

 Taikyti žinias apie 

koroziją 
T.4.5.6 

 Matuoti sraigtų sriegius T.4.5.7 

 Naudoti varžtus, smeiges ir 

sraigtus 
T.4.5.8 

 Naudoti fiksavimo 

įtaisus 
T.4.5.9 

 Apibūdinti aviacines kniedes T.4.5.10 

 Naudoti vamzdžius ir 

jungiamąsias detales 
T.4.5.11 

 Apibūdinti guolius. T.4.5.12 

 Apibūdinti pavaras T.4.5.13 

 Apibūdinti valdymo lynus T.4.5.14 

 Apibūdinti elektros laidus ir 

jungtis 
T.4.5.15 

 Medžiagos ir techninė įranga (LTKS IV)  

IŠ VISO 
 9 

 Techninė 

priežiūra 

(LTKS IV) 

Naudotis atsargumo 

priemonėmis 
T.4.6.1 

10 

 Saugiai dirbti dirbtuvėse T.4.6.2 

 Naudoti įrankius T.4.6.3 

 Skaityti inžinerinius 

brėžinius, schemas ir 

standartus 

T.4.6.4 

 Apibūdinti suleidimus ir 

tarpus 
T.4.6.5 

 Apibūdinti elektros 

laidų jungimo sistemą 

(EWIS) 

T.4.6.6 

 Išmanyti kniedijimą T.4.6.7 

 Išmanyti vamzdžius ir 

žarnas 
T.4.6.8 

 Tikrinti spyruokles T.4.6.9 

 Tikrinti guolius T.4.6.10 

 Tikrinti pavaras T.4.6.11 

 Tikrinti valdymo lynus T.4.6.12 

 Išmanyti orlaivio priežiūrą ir 

saugojimą 
T.4.6.13 

  Taikyti išmontavimo, 

tikrinimo, remonto ir 

sumontavimo metodiką 

T.4.6.14 

 Tikrinti neįprastus įvykius T.4.6.15 

 Apibūdinti techninės 

priežiūros procedūras 
T.4.6.16 

 Techninė priežiūra (LTKS IV) IŠ VISO   10 

 Aerodinamiko

s pagrindai 

(LTKS IV) 

Apibūdinti atmosferos fiziką T.4.7.1 

9 
 Apibūdinti aerodinamikos 

dėsnius 
T.4.7.2 

 Išmanyti skrydžio teoriją T.4.7.3 



    Gebėjimų sritys Taškų 

skaičius Pagrindinis Kvalifikacijos 

vienetai / 

moduliai 

Kompetencijos 
Žinojimas 

ir 

supratimas 

Taikymas, 

analizė, 

sintezė ir 

vertinimas 

Kompetencijos 

kodas 
G1 G2 

 

 Apibūdinti skrydžio 

stabilumą ir dinamiką 
T.4.7.4 

 Aerodinamikos pagrindai (LTKS IV) 

 IŠ VISO 
 9 

 Žmogiškųjų 

veiksnių 

valdymas 

(LTKS IV) 

Apibūdinti žmogiškuosius 

veiksnius 
T.4.8.1 

8 

 Apibūdinti žmogaus 

galimybes ir jų ribas 
T.4.8.2 

 Išmanyti socialinės 

psichologijos pagrindus 
T.4.8.3 

 Išmanytinti žmogaus 

galimybėms poveikį 

turinčius veiksnius 

T.4.8.4 

 Apibūdinti fizinę aplinką T.4.8.5 

 Apibūdinti darbo užduotis T.4.8.6 

 Išmanyti bendravimą 

komandoje ir tarp komandų 
T.4.8.7 

 Apibūdinti žmogaus klaidas T.4.8.8 

 Apibūdinti pavojus darbo 

vietoje 
T.4.8.9 

 Žmogiškųjų veiksnių valdymas (LTKS IV)  

IŠ VISO 
 

 
8 

 Aviacijos 

teisės aktai 

(LTKS IV) 

Apibūdinti reguliavimo 

sistemą 
T.4.9.1 

 

8 

 Išmanyti už išleidimą 

atsakingų darbuotojų 

funkcijas techninėje 

priežiūroje 

T.4.9.2 

 Išmanyti patvirtintos 

techninės priežiūros 

organizacijos funkcijas 

T.4.9.3 

 Apibūdinti orlaivių 

naudojimo skrydžiams 

dokumentus 

T.4.9.4 

 Užtikrinti nepertraukiamąjį 

tinkamumą skraidyti 
T.4.9.5 

 Apibūdinti galiojančius 

nacionalinius ir tarptautinius 

reikalavimus 

T.4.9.6 

 Aviacijos teisės aktai (LTKS IV) IŠ VISO   8 

 Lėktuvų su 

turbininiais 

varikliais 

aerodinamika, 

konstrukcijos 

ir sistemos 

(LTKS IV) 

Apibūdinti lėktuvo 

aerodinamiką ir vairus 
T.4.10.1 

 

8 

 Apibūdinti skrydį dideliu 

greičiu 
T.4.10.2 

 Taikyti sklandmens 

konstrukcijų bendrąsias 

sąvokas 

T.4.10.3 

 Apibūdinti sklandmens 

konstrukcijas 
T.4.10.4 

 Apibūdinti oro 

kondicionavimo ir 

kabinos viršslėgio 

sudarymo sistemą (ATA 21) 

T.4.10.5 

 Apibūdinti prietaisus ir 

avionikos sistemas (ATA 

31) 

T.4.10.6 



    Gebėjimų sritys Taškų 

skaičius Pagrindinis Kvalifikacijos 

vienetai / 

moduliai 

Kompetencijos 
Žinojimas 

ir 

supratimas 

Taikymas, 

analizė, 

sintezė ir 

vertinimas 

Kompetencijos 

kodas 
G1 G2 

 

 Apibūdinti elektros energiją 

(ATA 24) 
T.4.10.7 

 Tikrinti prietaisus ir įrangą 

(ATA 25) 
T.4.10.8 

 Apibūdinti priešgaisrinę 

apsaugą (ATA 26) 
T.4.10.9 

 Apibūdinti vairus (ATA 27) T.4.10.10 

 Apibūdinti degalų sistemas 

(ATA 28) 
T.4.10.11 

 Apibūdinti hidraulines 

sistemas (ATA 29) 
T.4.10.12 

 Apibūdinti apsaugą nuo ledo 

ir lietaus (ATA 30) 
T.4.10.13 

 Tikrinti važiuoklę (ATA 32) T.4.10.14 

 Prižiūrėti žibintus (ATA 33) T.4.10.15 

 Apibūdinti deguonies 

sistemas (ATA 35) 
T.4.10.16 

 Apibūdinti pneumatines / 

vakuumo sistemas (ATA 36) 
T.4.10.17 

 Tikrinti vandens tiekimo / 

atliekų sistemas (ATA 38) 
T.4.10.18 

 Apibūdinti vidines orlaivio 

techninės priežiūros sistemas 

(ATA 45) 

T.4.10.19 

 Apibūdinti integruotąją 

modulinę avioniką (ATA 

42) 

T.4.10.20 

 Apibūdinti keleivių salono 

sistemas (ATA 44) 
T.4.10.21 

 Apibūdinti informacijos 

sistemas (ATA 46) 
T.4.10.22 

 Lėktuvų su turbininiais varikliais 

aerodinamika, konstrukcijos ir sistemos 

(LTKS IV) IŠ VISO 

 

 

8 

 Dujų 

turbininis 

variklis 

(LTKS IV) 

Apibūdinti fizikos pagrindus T.4.11.1  

8 

 Tikrinti oro įsiurbimo 

difuzorius 
T.4.11.2 

 Apibūdinti kompresorius T.4.11.3 

 Apibūdinti degimo kamerą T.4.11.4 

 Tikrinti turbiną T.4.11.5 

 Apibūdinti išmetimo tūtą T.4.11.6 

 Apibūdinti tepalus ir degalus T.4.11.7 

 Apibūdinti tepimo sistemą T.4.11.8 

 Apibūdinti degalų sistemas T.4.11.9 

 Apibūdinti oro sistemas T.4.11.10 

 Apibūdinti paleidimo ir 

uždegimo sistemas 
T.4.11.11 

 Apibūdinti variklio rodmenų 

sistemas 
T.4.11.12 

 Apibūdinti turbosraigtinius 

variklius 
T.4.11.13 

 Apibūdinti turboveleninius 

variklius 
T.4.11.14 

 Apibūdinti pagalbines 

jėgaines 
T.4.11.15 



    Gebėjimų sritys Taškų 

skaičius Pagrindinis Kvalifikacijos 

vienetai / 

moduliai 

Kompetencijos 
Žinojimas 

ir 

supratimas 

Taikymas, 

analizė, 

sintezė ir 

vertinimas 

Kompetencijos 

kodas 
G1 G2 

 

 Apibūdinti jėgainių 

įrengimus 
T.4.11.16 

 Apibūdinti priešgaisrines 

sistemas 
T.4.11.17 

 Apibūdinti variklio 

priežiūrą ir antžeminį 

veikimą 

T.4.11.18 

 Dujų turbininis variklis (LTKS IV) IŠ VISO   8 

 Propeleris 

(LTKS IV) 

Išmanyti propelerio 

pagrindus 
T.4.12.1 

 

8 

 Apibūdinti propelerio 

konstrukciją 
T.4.12.2 

 Apibūdinti propelerio 

žingsnio keitimo 

mechanizmą 

T.4.12.3 

 Apibūdinti propelerio 

apsaugą nuo apledėjimo 
T.4.12.4 

 Apibūdinti propelerio 

techninę priežiūrą 
T.4.12.5 

 Apibūdinti propelerio 

laikymą ir konservavimą 
T.4.12.6 

 Propeleris (LTKS IV) IŠ VISO   8 

Pagrindinis IŠ VISO    100 

 Taškų dalis, % 60 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kvalifikacijos pavadinimas – ožinio krano operatorius 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III 
 

   

 

Gebėjimų sritys 

Taškų 

skaičius 

Pagrindinis Kvalifikacijos 

vienetai / 

moduliai 

Kompetencijos 
Žinojimas 

ir 

supratimas 

Taikymas, 

analizė, 

sintezė ir 

vertinimas 

Kompetencijos 

kodas  
G1 G2  

Pagrindinis Darbų 

organizavimas 

krano darbo 

zonoje (LTKS 

III) 

Taikyti teisės aktų 

reikalavimus organizuojant 

saugų darbą kėlimo 

kranais. 

T.14.1.1   15 

Organizuoti saugų 

krovinių kabinimą ir 

perkėlimą. 

T.14.1.2   15 

Darbų organizavimas krano darbo zonoje 

(LTKS III) IŠ VISO 
   30 

Ožinio krano 

eksploatavimas 

(LTKS III) 

Valdyti ožinį kraną. T.14.2.1   25 

Kilnoti krovinius ožiniu 

kranu. 
T.14.2.2   25 

Ožinio krano eksploatavimas (LTKS III) IŠ 

VISO 
   50 

Pagrindinis IŠ VISO    80 

 Taškų dalis, % 70 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kvalifikacijos pavadinimas – portalinio krano mašinistas 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III 
 

   

 

Gebėjimų sritys 

Taškų 

skaičius 

Pagrindinis Kvalifikacijos 

vienetai / 

moduliai 

Kompetencijos 
Žinojimas 

ir 

supratimas 

Taikymas, 

analizė, 

sintezė ir 

vertinimas 

Kompetencijos 

kodas 
G1 G2  

Pagrindinis Darbų 

organizavimas 

krano darbo 

zonoje 

(LTKS III) 

Taikyti teisės aktų 

reikalavimus organizuojant 

saugų darbą kėlimo 

kranais. 

T.15.1.1   15 

Organizuoti saugų 

krovinių kabinimą ir 

perkėlimą. 

T.15.1.2   15 

Darbų organizavimas krano darbo zonoje 

(LTKS III) IŠ VISO 
   30 

Portalinio krano 

eksploatavimas 

(LTKS III) 

Valdyti portalinį kraną. T.15.2.1   25 

Perkrauti krovinius 

portaliniais kranais su 

įvairiais krovinio 

užkabinimo įtaisais. 

T.15.2.2   25 

Portalinio krano eksploatavimas (LTKS III) IŠ 

VISO 
   50 

Pagrindinis IŠ VISO    80 

 Taškų dalis, % 70 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kvalifikacijos pavadinimas – sandėliavimo darbų organizatorius 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV 

 
   

 

Gebėjimų sritys 

Taškų 

skaičius 

Pagrindinis Kvalifikacijos 

vienetai / 

moduliai 

Kompetencijos 

Žinojimas ir 

supratimas 

Taikymas, 

analizė, 

sintezė ir 

vertinimas 

Kompetencijos 

kodas 
G1 G2  

Pagrindinis Sandėlio 

darbo 

organizavimas 

(LTKS IV) 

Prižiūrėti, kaip laikomasi 

saugumo reikalavimų 

sandėlio teritorijoje. 

T.11.1.1 
 

 
 10 

Prižiūrėti sandėlio darbą. T.11.1.2   10 

Sandėliuoti skirtingų grupių 

prekes, gamybos žaliavas ir 

gatavą produkciją 

T.11.1.3   10 

Pildyti ir tvarkyti sandėlio 

apskaitos dokumentaciją. 
T.11.1.4   15 

Organizuoti sandėlio 

darbuotojų darbą. 
T.11.1.5   10 

Sandėlio darbo organizavimas (LTKS IV) IŠ 

VISO 
   55 

Sandėliavimo 

įrangos 

parinkimas, 

krovos darbų 

vykdymas 

(LTKS IV) 

Organizuoti darbą su 

sandėlio įrenginiais. 
T.11.2.1   20 

Organizuoti krovos darbų 

atlikimo mechanizavimą ir 

automatizavimą. 
T.11.2.2   5 

Sandėliavimo įrangos parinkimas, krovos 

darbų vykdymas (LTKS IV) IŠ VISO 
   25 

Ypatingųjų 

krovinių 

sandėliavimas 

(LTKS IV) 

Vykdyti ypatingųjų krovinių 

priėmimo, išdavimo, 

sandėliavimo, pakavimo, 

ženklinimo darbus. 

T.11.3.1   15 

Organizuoti pavojingųjų 

produktų avarijų 

likvidavimą. 

T.11.3.2   5 

Ypatingų krovinių sandėliavimas (LTKS IV) 

IŠ VISO 
   20 

Pagrindinis IŠ VISO    100 

 Taškų dalis, % 60 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kvalifikacijos pavadinimas – sandėlio operatorius 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III 
 

   

 

Gebėjimų sritys 

Taškų 

skaičius 

Pagrindinis Kvalifikacijos 

vienetai / 

moduliai 

Kompetencijos 

Žinojimas ir 

supratimas 

Taikymas, 

analizė, 

sintezė ir 

vertinimas 

Kompetencijos 

kodas 
G1 G2  

Pagrindinis Bendrieji 

sandėlio darbai 

(LTKS III) 

Paruošti sandėlio 

operatoriaus darbo vietą. 
T.9.1.1 

 

 
 5 

Taikyti maisto ir ne 

maisto prekių, žaliavų ir 

produkcijos laikymo 

sąlygų, pakavimo ir 

ženklinimo normas. 

T.9.1.2   5 

Imtis tinkamų veiksmų 

gedimų, avarijų ir 

nelaimingų atsitikimų 

atveju. 

T.9.1.3   5 

Bendrieji sandėlio darbai (LTKS III) IŠ 

VISO 
   15 

Sandėlio įrangos 

valdymas ir 

eksploatavimas 

(LTKS III) 

Dirbti sandėlyje, 

naudojant sandėlių 

įrangą. 

T.9.2.1   5 

Dirbti naudojant 

informacines 

technologijas, 

automatizuotas ir 

kompiuterizuotas 

sandėlio sistemas ir 

įrenginius. 

T.9.2.2   10 

Sandėlio įrangos valdymas ir eksploatavimas 

(LTKS III) IŠ VISO 
   15 

Krovos darbų 

vykdymas ir 

krovinių 

pakavimas 

(LTKS II) 

Saugiai pernešti, perkelti, 

pervežti krovinius. 
T.9.3.1   10 

Pakuoti krovinius ir 

prekes. T.9.3.2   10 

Krovos darbų vykdymas ir krovinių 

pakavimas (LTKS II) IŠ VISO 
   20 

Krovos darbų 

įrangos 

valdymas 

(LTKS III) 

Parengti transporto 

priemonę krovos 

darbams ir prižiūrėti 

krovos įrenginius. 

T.9.4.1   10 

Prijungti, prikabinti, 

pritvirtinti krovos 

įrenginį prie talpos ar 

transporto priemonės. 

T.9.4.2   10 

Saugiai krauti, pernešti, 

perkelti, pervežti, 

rūšiuoti krovinį, 

naudojant krovos įrangą. 

T.9.4.3   10 

Krovos darbų įrangos valdymas (LTKS III) 

IŠ VISO 
   30 

Pagrindinis IŠ VISO    80 

 Taškų dalis, % 70 30 

 

 

 

 

 

 



Kvalifikacijos pavadinimas – savaeigio strėlinio krano operatorius 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III 

Teorinės dalies žinių testo specifikacija parengta pagal automobilinio strėlinio krano operatoriaus 

modulinę profesinio mokymo programą (kodas T32104106) 
  

   

 

Gebėjimų sritys 

Taškų 

skaičius 

Pagrindinis Kvalifikacijos 

vienetai / 

moduliai 

Kompetencijos 
Žinojimas 

ir 

supratimas 

Taikymas, 

analizė, 

sintezė ir 

vertinimas 

Kompetencijos 

kodas 
G1 G2  

Pagrindinis Darbų 

organizavimas 

krano darbo 

zonoje (LTKS 

III) 

Taikyti teisės aktų 

reikalavimus organizuojant 

saugų darbą kėlimo 

kranais. 

T.1601.1.1   15 

Organizuoti saugų 

krovinių kabinimą ir 

perkėlimą. 

T.1601.1.2   15 

Darbų organizavimas krano darbo zonoje 

(LTKS III) IŠ VISO 
   30 

Pagrindinis IŠ VISO    30 

Specializacija Automobilinio 

strėlinio krano 

eksploatavimas 

(LTKS III)) 

Valdyti automobilinį 

strėlinį kraną su hidrauline 

ir elektrine pavara. 

T.1601.S1.1   25 

Vykdyti pakrovimo, 

iškrovimo ir montavimo 

darbus automobiliniu 

strėliniu kranu. 

T.1601.S1.2   25 

Automobilinio strėlinio krano eksploatavimas 

(LTKS III)) IŠ VISO 
   50 

Specializacija IŠ VISO    50 

Kvalifikacija IŠ VISO    80 

 Taškų dalis, % 70 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kvalifikacijos pavadinimas – strėlinio tipo krano operatorius 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III 

Teorinės dalies žinių testo specifikacija parengta pagal vikšrinio strėlinio krano eksploatavimas 

(kodas T32104107) 
 

   

 

Gebėjimų sritys 

Taškų 

skaičius 

Pagrindinis Kvalifikacijos 

vienetai / 

moduliai 

Kompetencijos 
Žinojimas 

ir 

supratimas 

Taikymas, 

analizė, 

sintezė ir 

vertinimas 

Kompetencijos 

kodas 
G1 G2  

Pagrindinis Darbų 

organizavimas 

krano darbo 

zonoje (LTKS 

III) 

Taikyti teisės aktų 

reikalavimus organizuojant 

saugų darbą kėlimo 

kranais. 

T.1603.1.1   15 

Organizuoti saugų 

krovinių kabinimą ir 

perkėlimą. 

T.1603.1.2   15 

Darbų organizavimas krano darbo zonoje 

(LTKS III) IŠ VISO 
   30 

Pagrindinis IŠ VISO    30 

Specializacija Vikšrinio 

strėlinio krano 

eksploatavimas 

(LTKS III) 

Valdyti vikšrinį strėlinį 

kraną. 
T.1603.S2.1   25 

Vykdyti pakrovimo, 

iškrovimo ir montavimo 

darbus vikšriniu strėliniu 

kranu. 

T.1603.S2.2   25 

Vikšrinio strėlinio krano eksploatavimas 

(LTKS III) IŠ VISO 
   50 

Specializacija IŠ VISO    50 

Kvalifikacija IŠ VISO    80 

 Taškų dalis, % 70 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kvalifikacijos pavadinimas – strėlinio tipo krano operatorius 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III 

Teorinės dalies žinių testo specifikacija parengta pagal geležinkelio strėlinio krano operatoriaus 

modulinę profesinio mokymo programą (kodas T32104109) 
 

   

 

Gebėjimų sritys 

Taškų 

skaičius 

Pagrindinis Kvalifikacijos 

vienetai / 

moduliai 

Kompetencijos 
Žinojimas 

ir 

supratimas 

Taikymas, 

analizė, 

sintezė ir 

vertinimas 

Kompetencijos 

kodas 
G1 G2  

Pagrindinis Darbų 

organizavimas 

krano darbo 

zonoje (LTKS 

III) 

Taikyti teisės aktų 

reikalavimus organizuojant 

saugų darbą kėlimo 

kranais. 

T.1604.1.1   15 

Organizuoti saugų 

krovinių kabinimą ir 

perkėlimą. 

T.1604.1.2   15 

Darbų organizavimas krano darbo zonoje 

(LTKS III) IŠ VISO 
   30 

Pagrindinis IŠ VISO    30 

Specializacija Geležinkelio 

strėlinio krano 

eksploatavimas 

(LTKS III) 

Valdyti geležinkelio 

strėlinį kraną. 
T.1604.S3.1   25 

Vykdyti pakrovimo, 

iškrovimo ir montavimo 

darbus geležinkelio 

strėliniu kranu. 

T.1604.S3.2   25 

Geležinkelio strėlinio krano eksploatavimas 

(LTKS III) IŠ VISO 
   50 

Specializacija IŠ VISO    50 

Kvalifikacija IŠ VISO    80 

 Taškų dalis, % 70 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kvalifikacijos pavadinimas – krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) operatorius 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III 
 

   

 

Gebėjimų sritys 

Taškų 

skaičius 

Pagrindinis Kvalifikacijos 

vienetai / 

moduliai 

Kompetencijos 
Žinojimas 

ir 

supratimas 

Taikymas, 

analizė, 

sintezė ir 

vertinimas 

Kompetencijos 

kodas 
G1 G2  

Pagrindinis Darbų 

organizavimas 

krano darbo 

zonoje (LTKS 

III) 

Taikyti teisės aktų 

reikalavimus organizuojant 

saugų darbą kėlimo 

kranais. 

T.19.1.1   15 

Organizuoti saugų 

krovinių kabinimą ir 

perkėlimą. 

T.19.1.2   15 

Darbų organizavimas krano darbo zonoje 

(LTKS III) IŠ VISO 
   30 

Krovimo krano 

(hidromanipulia

toriaus) 

eksploatavimas 

(LTKS III) 

Valdyti krovimo kraną 

(hidromanipuliatorių). 
T.19.2.1   25 

Vykdyti pakrovimo, 

iškrovimo ir montavimo 

darbus krovimo kranu 

(hidromanipuliatoriumi). 

T.19.2.2   25 

Krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) 

eksploatavimas (LTKS III) IŠ VISO 
   50 

Kvalifikacija IŠ VISO    80 

 Taškų dalis, % 70 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kvalifikacijos pavadinimas – tiltinio tipo krano operatorius 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III 
 

   

 

Gebėjimų sritys 

Taškų 

skaičius 

Pagrindinis Kvalifikacijos 

vienetai / 

moduliai 

Kompetencijos 
Žinojimas 

ir 

supratimas 

Taikymas, 

analizė, 

sintezė ir 

vertinimas 

Kompetencijos 

kodas 
G1 G2  

Pagrindinis Darbų 

organizavimas 

krano darbo 

zonoje (LTKS 

III) 

Taikyti teisės aktų 

reikalavimus organizuojant 

saugų darbą kėlimo kranais. 

T.17.1.1   15 

Organizuoti saugų krovinių 

kabinimą ir perkėlimą. 
T.17.1.2   15 

Darbų organizavimas krano darbo zonoje 

(LTKS III) IŠ VISO 
   30 

Tiltinio tipo 

krano 

eksploatavimas 

(LTKS III) 

Valdyti tiltinio tipo kraną. T.17.2.1   25 

Pakrauti ir iškrauti krovinius 

tiltinio tipo kranu. T.17.2.2   25 

Tiltinio tipo krano eksploatavimas (LTKS III) 

IŠ VISO 
   50 

Pagrindinis IŠ VISO    80 

 Taškų dalis, % 70 30 

 


