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LIETUVOS KVALIFIKACIJŲ 

SISTEMOS PLĖTRA 

(I ETAPAS)



 Projekto tikslas – Lietuvos kvalifikacijų sandaros pagrindu

formuoti šiuolaikišką profesinio rengimo ir suaugusiųjų

švietimo turinį.

 Projekto uždaviniai:

 Patobulinti kvalifikacijų sistemos funkcionalumą;

 Parengti profesinius standartus;

 Parengti ir/ar atnaujinti modulines profesinio mokymo programas

bei joms skirtas mokymosi priemones;

 Įdiegti profesinio mokymo ir neformalaus suaugusiųjų švietimo

programose interaktyvias elektronines mokymosi priemones;

 Diegti parengtas ir/ar atnaujintas modulines profesinio mokymo

programas.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI



 parengti 14 profesinių standartų

 parengtos / atnaujintos 104 modulinės profesinio mokymo

programos ir joms skirtos mokymosi priemonės

 parengtos 6 LTKS V lygio modulinės profesinio mokymo

programos ir joms skirtos mokymosi priemonės

 sukurtos ir įdiegtos interaktyvios elektroninės mokymosi

priemonės, orientuotos į  mokymosi mokytis ir iniciatyvumo

bei verslumo bendrųjų gebėjimų ugdymą

 modulinių programų diegimas

 metodikos, tvarkos

PAGRINDINIAI REZULTATAI



 Projekto vykdytojas – Kvalifikacijų ir profesinio mokymo

plėtros centras.

 Projekto partneriai:

 Lietuvos pramoninkų konfederacija.

 Lietuvos darbdavių konfederacija.

 Lietuvos verslo konfederacija.

 Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras .

 Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016/12/05-2020/06/05

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS



Profesinis standartas (PS) – kvalifikacijų, joms įgyti reikalingų kompetencijų, vertinimo kriterijų

ir metodų aprašas.

PS turinys:

• ūkio sektoriaus apibrėžimas: ekonominės veiklos, posektoriai;

• pagrindinės ūkio sektoriaus veiklos sritys;

• svarbiausios kvalifikacijos ir jų lygiai pagal Lietuvos ir Europos kvalifikacijų sandaras;

• svarbiausių ūkio sektoriaus kvalifikacijų aprašai: kvalifikacijos vienetai, kompetencijos ir jų

ribos, kita svarbi informacija apie kvalifikaciją.

Kvalifikacijos formuojamos remiantis kvalifikacijų tyrimu.

Rengėjų grupę sudaro mokslininkai, darbdavių ir švietimo įstaigų atstovai.

Kvalifikacijų turinys derinamas su sektoriniais profesiniais komitetais, kurie aprobuoja galutinį

PS projektą. PS tvirtina švietimo ir mokslo ir ūkio ministrai.

PROFESINIAI STANDARTAI

Pagrindinė PS paskirtis – informuoti apie veiklos pasaulio poreikius ir reikalavimus 

kvalifikacijų ir jų turinio požiūriu. 

Remiantis PS pateiktais kvalifikacijų aprašais rengiamos profesinio mokymo programos.

PS taip pat – gairės studijų krypčių aprašams ir studijų programoms rengti / atnaujinti, 

tęstinio profesinio mokymo moduliams ir programoms rengti, kompetencijoms vertinti ir 

pripažinti. 



PROFESINIŲ STANDARTŲ SĄRAŠAS
Iki 2015 metų parengti:

1. Energetikos 

2. Apgyvendinimo ir maitinimo 

paslaugų 

3. Statybos 

4. IRT

5. Transporto ir saugojimo 

paslaugų 

6. Medienos gaminių ir baldų 

gamybos 

7. Tekstilės, aprangos ir odos 

dirbinių gamybos 

8. Sveikatos priežiūros, grožio ir 

sveikatingumo paslaugų

9. Žemės ūkio, miškininkystės, 

žuvininkystės ir maisto produktų 

gamybos 

10. Inžinerinės pramonės gaminių 
gamybos

Iki 2019 metų numatoma parengti:

1. Turizmo, sporto bei pramogų ir poilsio 

paslaugų 

2. Finansinių ir apskaitos ir draudimo paslaugų 

3. Mašinų, įrangos gamybos, transporto 

priemonių gamybos ir remonto paslaugų 

4. Viešojo administravimo ir paslaugų

5. Vaizduojamojo meno paslaugų ir dailiųjų 

dirbinių gamybos 

6. Socialinių paslaugų 

7. Poligrafijos ir žiniasklaidos ir reklamos bei 

rinkos tyrimų paslaugų 

8. Prekybos paslaugų 

9. Chemijos gaminių gamybos 

10. Aplinkosaugos paslaugų 

11. Architektūros 

12. Farmacijos gaminių ir preparatų gamybos 

13. Elektros įrangos ir kompiuterinių, elektroninių ir 

optinių gaminių gamyba 

14. Švietimo 

Parengti standartai padengtų visus pagrindinius ūkio sektorius



2 posektoriai: apgyvendinimo paslaugos ir maitinimo paslaugos

KVALIFIKACIJOS STANDARTUOSE: 

APGYVENDINIMO IR MAITINIMO 

SEKTORIAUS PAVYZDYS

Kvalifikacijos LTKS lygis

Kambarių tvarkytojas,  Duonos ir pyrago gaminių kepėjas,  

Virėjas

II

Barmenas,  Duonos ir pyrago gaminių kepėjas,  

Padavėjas,  Virėjas

III

Svečių aptarnavimo darbuotojas,  Viešbučio ekonomas,  

Barmenas,  Konditeris,  Padavėjas,  Virėjas

IV

Svetingumo paslaugų administratorius,  Konditeris,  

Virtuvės šefas,  Maitinimo paslaugų administratorius

V

Apgyvendinimo paslaugų vadybininkas,  Maitinimo 

paslaugų vadybininkas, 

VI

Apgyvendinimo paslaugų vadybininkas,  Maitinimo 

paslaugų vadybininkas

VII



Kvalifikacijų lygiai pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą:
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Statybos sektoriaus profesinis 

standartas

KVALIFIKACIJOS STANDARTUOSE: 

STATYBOS SEKTORIAUS PAVYZDYS



KVALIFIKACIJOS STANDARTUOSE: 

GROŽIO ESTETIKAS (KOSMETIKAS)

Kvalifikacijos pavyzdys Kompetencijos

1. Veido priežiūra 1.1. Įvertinti kliento odos būklę ir parinkti kosmetines medžiagas 
procedūrai atlikti.
1.2. Informuoti klientą apie odos ir jos darinių būklės rezultatus.

1.3. Atlikti veido priežiūros procedūras.

1.4. Atlikti veido priežiūros procedūras kosmetologiniais aparatais.

2. Kūno priežiūra 2.1. Atlikti kūno priežiūros procedūras.

2.2. Atlikti kūno masažus.
2.3. Atlikti kūno priežiūros procedūras kosmetologiniais aparatais.

2.4. Atlikti depiliacijos procedūras.

3. Makiažo atlikimas 3.1. Įvertinti veido formą, parinkti spalvas, makiažo įrankius ir 
priemones.

3.2. Parinkti makiažo techniką.
3.3. Atlikti makiažą.
3.4. Atlikti grimą.



MODULINĖS PROFESINIO MOKYMO 

PROGRAMOS 
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BAIGIAMASIS MODULIS 

• Aprašant modulio turinį kompetencija suskaidoma į smulkesnius elementus - modulio 

mokymosi rezultatus.

• Vienerių metų programa prilygsta 60 kreditų, galima programų trukmė: 60, 90 ar 110 

kreditų.

• 2013-2016 m. sukurtos 67 pavadinimų kvalifikacijų modulinės programos, iš jų 60 -

ESF lėšomis. Iki 2020 m. ESF lėšomis bus parengtos / atnaujintos 104 programos.

• Programų rengėjų grupėje privalo būti darbdavių atstovai. Galutinį programos 

vertinimą atlieka sektorinis profesinis komitetas. 

• Šiuo metu visos populiariausios mokymo programos yra atnaujintos ir sukonstruotos 

modulių pagrindu. 

• Patvirtinus profesinius standartus, atitinkamų kvalifikacijų programos bus peržiūrėtos.



MODULINĖS PROFESINIO MOKYMO 

PROGRAMOS PAVYZDYS: KONDITERIS

Privalomi moduliai

Įvadas į konditerio profesiją

Miltinės konditerijos gaminių gamyba 

Duonos ir pyrago gaminių gamyba 

Žaliavų parinkimas bei jų paruošimas gamybai

Konditerinių pusgaminių gamyba

Kreminės konditerijos gamyba 

Cukrinės konditerijos ir papuošimo elementų gamyba 

Sveikos mitybos ir mažo kaloringumo konditerinių gaminių gamyba 

Baigiamasis modulis

Pasirenkamieji moduliai 

Šakočių gamyba 

Nacionalinių konditerinių gaminių gamyba 

Vaikiškų konditerinių gaminių gamyba


