LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. GEGUŽĖS 23 D. ĮSAKYMO NR. V-856
„DĖL AKREDITACIJOS SUTEIKIMO ŠIAULIŲ PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ
RŪMAMS“ PAPILDYMO
2017 m. sausio 27 d. Nr. V-52
Vilnius
Atsižvelgdama į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2017 m. sausio 20 d.
teikimą Nr. V7-7 „Dėl institucijos, siekiančios įgyti teisę vertinti asmens įgytas kompetencijas,
akreditavimo“,
p a p i l d a u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 23 d.
įsakymo Nr. V-856 „Dėl akreditacijos suteikimo Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmams“
priedo Kompetencijų (pagal kvalifikacijas), kurias vertinti suteikiama teisė Šiaulių prekybos,
pramonės ir amatų rūmams, sąrašą:
Kvalifikacija
Auklė-socialinio darbuotojo
padėjėja

Gipso kartono atitvarų
montuotojas apdailininkas

Kompetencijų sąrašas
1. Palaikyti tinkamą psichologinį mikroklimatą bendraujant
su vaikais ir tėvais šeimoje.
2. Tvarkyti ir valyti patalpas pasirenkant reikiamus buitinius
prietaisus ir švaros priemones.
3. Suprasti ir analizuoti priežastis, sukeliančias šeimos
socialines problemas.
4. Sudaryti sąlygas socialinei ir emocinei vaiko raidai.
5. Organizuoti ugdomąjį poveikį garantuojant vaikų veiklos
natūralumą.
6. Suprasti vaiko anatomiją ir fiziologiją.
7. Išmanyti dažnesnių vaikų ligų simptomus.
8. Slaugyti sergantį vaiką, suteikti pirmąją medicinos
pagalbą.
9. Suprasti namų ūkio tvarkymo procesą.
10. Parinkti maistą vaikui ir jį maitinti atsižvelgiant į amžių,
išsivystymą ir sveikatos būklę.
11. Gebėti puoselėti vidines vaiko galias, lemiančias
normalią jo asmenybės raidą.
12. Žinoti maisto paruošimo technologiją, suprasti stalo
serviravimo ir maisto patiekimo procesą
1. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.
2. Skaityti nesudėtingus darbo brėžinius.
3. Apskaičiuoti reikalingų medžiagų kiekį.
4. Parinkti reikiamas medžiagas, mechanizmus ir prietaisus,
mokėti jais naudotis.
5. Įrengti įvairių konfigūracijų karkasą bei pertvaras, lubas ir
apdailą.
6. Sudėti šilumą ir garsą izoliuojančias medžiagas.
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Jaunesnysis Java
programuotojas

Kirpėjas

Mažų prekybos ir maitinimo
įmonių darbo organizatorius

Meno dirbinių iš metalo
gamintojas

7. Tvirtinti, aptaisyti įvairius paviršius įvairiomis gipso
kartono plokštėmis.
8. Paruošti gipso kartono paviršius apdailai, atlikti dažymo,
tapetavimo darbus.
9. Nustatyti defektus, juos taisyti
1. Naudoti tarnybinių stočių operacines sistemas.
2. Programuoti žiniatinklio puslapių vartotojo sąsajas.
3. Kurti nesudėtingą programinę įrangą.
4. Taikyti programinės įrangos kūrimui naudojamus
principus ir metodus.
5. Kurti nesudėtingas reliacines duomenų bazes.
6. Valdyti ir organizuoti savo paties atliekamą programinio
kodo kūrimą.
7. Analizuoti skirtingų tipų reikalavimus, apibūdinančius
kompiuterinę programą
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. Atlikti plaukų šviesinimą.
7. Dažyti plaukus.
8. Modeliuoti šukuosenas
1. Žinoti komercijos darbo organizavimą.
2. Žinoti buhalterinės apskaitos metodus.
3. Žinoti marketingą, rinkos tyrimą bei segmentavimą, kainų
reguliavimą, biznio plano struktūrą.
4. Žinoti prekių rinką ir konkurenciją, tarptautinę prekybą ir
valiutų kursus, kainodaros strategiją, 3-5 metų rinkos
prognozes.
5. Žinoti komercinius įmonės rezultatus, investicijų
panaudojimo efektyvumą, atsiskaitymų formas, bankų
paslaugas, informaciją apie savo konkurentus.
6. Sudaryti sutartis su tiekėjais, užsakyti, priimti prekes ir
žaliavas iš tiekėjo, teisingai apiforminti priėmimo
dokumentus, užpajamuoti gautas prekes.
7. Paruošti prekes ir produkciją pardavimui, darbo vietą,
aptarnauti pirkėjus ir maitinimo įmonės lankytojus
8. Ruošti pinigus atidavimui į banką, atiduoti juos
inkasatoriui ir apiforminti dokumentus.
9. Sutvarkyti po darbo neparduotas prekes, produkciją ir
tarą, pasiruošti inventorizacijai, sudaryti materialinių
vertybių ataskaitą.
10. Dirbti kompiuteriu.
11. Apskaičiuoti prekės arba produkcijos pardavimo kainą,
įmonės bendrąsias pajamas: išlaidas ir darbo užmokestį,
sudaryti verslo planą
1. Saugiai dirbti.
2. Rengti meno dirbinių iš metalo planą.
3. Parinkti tinkamą metalo apdirbimo technologiją.
4. Valdyti įrankius ir įrangą.
5. Apdirbti metalo paviršių.
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Multimedijos paslaugų
teikėjas

Pėdos priežiūros paslaugų
teikėjas

Sporto klubo veiklos
organizatorius

Žiniatinklio programuotojas

6. Gaminti atskiras detales.
7. Surinkti gaminius.
8. Nustatyti ir pašalinti defektus
1. Eksploatuoti kompiuterinę techninę įrangą.
2. Parinkti, naudoti ir išmanyti taikomąsias programas.
3. Derinti įvairias operacines sistemas.
4. Pateikti vizualinį turinį įvairiomis meninėmis ir
techninėmis priemonėmis.
5. Generuoti ir plėtoti idėjas, projektuoti multimedijos
produktus.
6. Taikyti piešimo taisykles ir įgūdžius.
7. Redaguoti vaizdo medžiagą, taikyti įrangą.
8. Kurti, montuoti ir taikyti garso takelį.
9. Kurti ir apdoroti animaciją ir trimatę grafiką.
10. Kurti vektorinius vaizdus, redaguoti ir montuoti taškinės
grafikos darbus.
11. Projektuoti, kurti ir administruoti tinklapius.
12. Sudaryti multimedijos produktų testavimo metodus ir
planą, testuoti multimedijos produktus ir analizuoti gautus
rezultatus.
13. Sudaryti multimedijos produktų apklausų metodus,
atlikti apklausas, tobulinti ir palaikyti multimedijos
produktus.
14. Fotografuoti pagal vartotojo poreikius, vertinti
fotografijas
1. Nustatyti poreikį pėdos priežiūrai.
2. Parinkti pėdos priežiūros būdus.
3. Dokumentuoti paslaugos teikimą.
4. Atlikti pėdos priežiūros paslaugas.
5. Saugiai dirbti su pėdos priežiūros priemonėmis, įrankiais
ir įranga.
6. Sudaryti individualų pėdos priežiūros planą.
7. Informuoti klientus apie pėdos priežiūrą
1. Organizuoti darbą sporto klube.
2. Vertinti kliento fizinę būklę.
3. Naudotis informacinėmis technologijomis.
4. Sudaryti kliento aptarnavimo planą.
5. Ugdyti kliento motyvaciją rūpintis savo sveikata ir grožiu.
6. Teikti fizinio tobulinimo paslaugas.
7. Mokyti sveikos gyvensenos ir mitybos.
8. Konsultuoti klientus kūno kultūros klausimais.
9. Bendrauti ir bendradarbiauti su klientais, jų šeimos nariais
1. Eksploatuoti kompiuterio techninę įrangą ir derinti
operacines sistemas.
2. Pritaikyti taikomąsias programas įvairiems vartotojų
poreikiams.
3. Projektuoti, kurti ir administruoti internetinius puslapius.
4. Pateikti vizualinį turinį įvairiomis meninėmis ir
techninėmis priemonėmis.
5. Kurti vektorinius vaizdus, redaguoti ir montuoti taškinės
grafikos darbus.
6. Taikyti logines funkcijas programavime.
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7. Taikyti objektinio programavimo technologiją, kuriant
internetinius puslapius su tam pritaikyta programavimo
kalba.
8. Kurti, testuoti ir talpinti internetinėje parduotuvėje
nesudėtingas, dinaminės vartotojo sąsajos Android
aplikacijas, optimizuotas skirtingiems mobiliems
įrenginiams bei išmanyti XML, jQuery ir AngularJS karkasų
naudojimą internetiniuose puslapiuose.
9. Analizuoti ir taikyti informacinių sistemų saugumo
priemones
________________

Švietimo ir mokslo ministrė

Jurgita Petrauskienė
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