LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO 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
2018 m. gruodžio 4 d. Nr. V-965
Vilnius
Atsižvelgdama į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2018 m. lapkričio 6
d. teikimą Nr. V7-512 „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
Atsinaujinančios
energetikos įrangos
montuotojas

Jaunesnysis
testuotojas

Komunalinio ūkio
paslaugų
darbuotojas

Sandėlininkasoperatorius

1. Pasirengti atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo darbui.
2. Įgyti elektros įrangos įrengimo ir saugos eksploatuojant elektros įrangą
iki 1000 V pagrindus.
3. Prijungti AEĮ prie pastato šalto ir karšto vandens bei šildymo sistemų.
4. Montuoti specialios paskirties šlaitinio stogo elementus ir detales.
5. Montuoti saulės fotovoltinių elektrinių įrangą.
6. Montuoti atsinaujinančios energetikos įrangą ant pastato fasado.
7. Montuoti saulės šilumos kolektorių sistemas.
8. Montuoti biomasės katilus.
9. Montuoti šilumos siurblius.
1. Naudoti tarnybinių stočių operacines sistemas.
2. Programuoti žiniatinklio puslapių vartotojo sąsajas.
3. Kurti ir vykdyti testavimui skirtą programinės įrangos kodą.
4. Kurti ir vykdyti nesudėtingus testavimo atvejus rankiniu būdu.
5. Kurti ir vykdyti nesudėtingus automatinius testus.
6. Naudoti nesudėtingas reliacines duomenų bazes.
1. Paruošti karšto ir šalto vandens tiekimo vamzdynų detales montavimui.
2. Suvirinti metalines konstrukcijas rankiniu lankiniu būdu.
3. Prižiūrėti šildymo ir karšto vandens sistemas.
4. Įrengti ir prižiūrėti vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklus.
5. Tinkuoti mūro sienas.
6. Kloti grindų plyteles.
7. Apšiltinti išorines pastato sienas.
8. Gaminti medines detales rankiniais medienos apdirbimo įrankiais.
9. Remontuoti medines pastatų dalis.
1. Planuoti sandėlio darbus.
2. Efektyviai panaudoti sandėlio patalpas.
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Sukirpėjaskonstruktorius

Viešbučio ekonomas

3. Paruošti darbo vietą.
4. Priimti prekes ir produkciją.
5. Išdėstyti prekes ir produkciją.
6. Eksploatuoti sandėlių įrenginius.
7. Paruošti prekes ir produkciją išdavimui.
8. Pildyti apskaitos dokumentaciją.
9. Vykdyti prekių ir produkcijos išdavimo apskaitą.
10. Naudotis IT įranga.
1. Konstruoti ir modeliuoti juosmeninius drabužius.
2. Parengti juosmeninių drabužių lekalus.
3. Sukirpti juosmeninių drabužių detales.
4. Taisyti juosmeninių drabužių konstrukcijos defektus.
5. Konstruoti ir modeliuoti moteriškus petinius drabužius.
6. Parengti moteriškų petinių drabužių lekalus.
7. Sukirpti moteriškų petinių drabužių detales.
8. Taisyti moteriškų petinių drabužių konstrukcijos defektus.
9. Konstruoti ir modeliuoti vyriškus petinius drabužius.
10. Parengti vyriškų petinių drabužių lekalus.
11. Sukirpti vyriškų petinių drabužių detales.
12. Taisyti vyriškų petinių drabužių konstrukcijos defektus.
13. Piešti drabužių modelius kompiuterine piešimo programa.
14. Sudaryti drabužių konstrukcijas automatizuota projektavimo sistema.
15. Sudaryti išklotines automatizuota drabužių projektavimo sistema.
16. Konstruoti ir modeliuoti drabužius pagal užsakovo figūrą ir
pageidavimus.
1. Užsakyti prekes.
2. Vykdyti prekių pirkimą.
3. Tvarkyti dokumentus.
4. Paskirstyti darbus pavaldiems darbuotojams.
5. Koordinuoti pavaldžių darbuotojų darbą.
6. Derinti pavaldžių darbuotojų veiksmus tvarkant vidaus patalpų ir lauko
teritoriją.
7. Dalyvauti ieškant darbuotojų, priimant ar atleidžiant juos iš darbo.
8. Sudaryti pavaldžių darbuotojų darbo grafikus.
9. Perduoti praktinius veiklos įgūdžius pavaldiems darbuotojams.
___________________

Švietimo ir mokslo ministrė

Jurgita Petrauskienė
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