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
2018 m. balandžio 10 d. Nr. V-351
Vilnius
Atsižvelgdama į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2018 m. kovo 23 d.
teikimą Nr. V7-73 „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
Kompetencijų sąrašas
Apdailininkas (statybininkas) 1. Tinkuoti statinių konstrukcijas.
2. Klijuoti plyteles ant vertikalių konstrukcijų.
3. Dekoruoti paviršius tapetais.
4. Dažyti įvairius paviršius rankiniais įrankiais ir mechanizuotu
būdu.
5. Apšiltinti pastato fasadą termoizoliacinėmis plokštėmis.
6. Dekoruoti pastato paviršius dažų mišiniais.
7. Tinkuoti mechanizuotu būdu.
8. Atlikti horizontalių paviršių apdailą plytelėmis
Auklė
1. Darbe taikyti higienos, darbuotojų saugos ir sveikatos
reikalavimus.
2. Prižiūrėti vaikus, taikant vaikų ugdymo principus ir metodus.
3. Spręsti bendravimo su vaikais problemas.
4. Organizuoti sportinius ir kitus judriuosius žaidimus.
5. Rengti su vaikais piešimo, lipdymo, mezgimo ir kitokius
kūrybinius užsiėmimus.
6. Rūpintis vaiko išore, etišku elgesiu.
7. Slaugyti sergantį vaiką.
8. Teikti pirmąją medicininę pagalbą įvykus nelaimingam
atsitikimui.
9. Dirbti kompiuteriu, buitine technika.
10. Bendrauti bent viena užsienio kalba
Automobilių kėbulų
1. Atlikti metalo technologinius darbus.
remontininkas
2. Suvirinti ir sulituoti metalines ir nemetalines medžiagas.
3. Atlikti automobilių kėbulo techninės priežiūros darbus.
4. Išrinkti ir surinkti automobilius.
5. Diagnozuoti automobilių kėbulą.
6. Remontuoti automobilių kėbulą.
7. Dažyti automobilių kėbulą.
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Automobilių mechanikas

Baldų apmušėjas

Dažytojo padėjėjas

Fotografas

Gipskartonio montuotojas

8. Šalinti automobilių kėbulo deformacijas be dažymo
1. Atlikti metalo technologinius darbus.
2. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių
variklį.
3. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti „Otto“ variklių
maitinimo ir uždegimo sistemas.
4. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti dyzelinių variklių
maitinimo sistemas.
5. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių
transmisiją.
6. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių
važiuoklę.
7. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių
stabdžius.
8. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių
elektros įrenginius
1. Žinoti baldų gaminių tipus, konstrukciją, baldų apmušimosurinkimo technologiją.
2. Skaityti eskizus, nesudėtingus brėžinius ir schemas.
3. Gaminti šablonus detalių žymėjimui aptraukimo, apmušimo
medžiagų pjaustymui.
4. Parinkti ir panaudoti minkštinimo, aptraukimo ir apmušimo
medžiagas.
5. Parinkti apdailos būdą ir atlikti paviršių apdailą.
6. Parinkti furnitūrą.
7. Įvertinti darbo kokybę, nustatyti defektus, juos taisyti.
8. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų
1. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.
2. Parinkti reikiamas medžiagas paviršių paruošiamiesiems bei
dažymo darbams.
3. Parinkti reikiamus įrankius, prietaisus jais naudotis.
4. Paruošti įvairius paviršius dažymo darbams, užtepant plyšius,
glaistant, gruntuojant.
5. Dažyti vandeniniais ir nevandeniniais dažais.
6. Tapetuoti vertikalius paviršius paprastais tapetais
1. Valdyti fotoaparatus.
2. Dirbti skaitmeniniais ir analoginiais fotoaparatais.
3. Fotografuoti žmones ir daiktus fotostudijoje.
4. Fotografuoti įvykius ir objektus įvairiose vietose.
5. Naudoti apšvietimo prietaisus.
6. Parinkti atitinkamą šviesos balansą.
7. Parinkti apšvietimo rūšis.
8. Spausdinti fotografijas.
9. Skenuoti fotografijas.
10. Įrašyti į skaitmenines laikmenas.
11. Parinkti atitinkamą reprodukavimo techniką.
12. Atitinkamai apšviesti originalą
1. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.
2. Skaityti eskizus, nesudėtingus brėžinius.
3. Sudaryti lakštinių medžiagų supjaustymo schemas.
4. Apskaičiuoti reikalingų medžiagų kiekį.
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5. Parinkti reikiamas medžiagas, mechanizmus, įrankius ir
prietaisus, mokėti jais naudotis.
6. Montuoti sienų, pertvarų, lubų konstrukcijas.
7. Įrengti langų ir durų angas, aptaisyti angokraščius.
8.Užpildyti siūles.
9. Įrengti sausąsias grindis.
10. Įvertinti atlikto darbo kokybę, nustatyti defektus, juos taisyti
Gipso kartono atitvarų
1. Naudotis įrankiais, matavimo ir kontrolės prietaisais.
montuotojas
2. Įrengti karkasus pertvaroms, luboms, sienų ir kolonų apdailai
bei inžinerinių tinklų aptaisymui.
3. Įrengti lenktus lubų ir pertvarų karkasus iš medinių bei metalinių
elementų ir aptaisyti juos gipso kartono plokštėmis.
4. Pjaustyti, lankstyti gipso kartono plokštes.
5. Parinkti tvirtinimo elementus, sudėti į karkasus izoliacines
medžiagas.
6. Pritvirtinti gipso kartono plokštes įvairiais būdais.
7. Apskaičiuoti reikalingų medžiagų kiekius karkaso įrengimui,
izoliacinių medžiagų kiekius ir gipso kartono plokščių kiekius tam
tikriems darbams
Jūreivis
1. Atlikti laivo priežiūros darbus;
2. Atlikti laivo denio įrenginių eksploatacinį valdymą;
3. Dirbti ekstremaliomis situacijomis;
4. Vykdyti saugią laivybą, budėjimus laive
Kompiuterių tinklų derintojas 1. Eksploatuoti kompiuterinę techninę įrangą.
2. Derinti įvairias operacines sistemas.
3. Parinkti, montuoti ir derinti duomenų perdavimo tinklą.
4. Stebėti ir suprasti duomenų srautą, pažinti protokolus ir jungtis.
5. Planuoti, organizuoti ir diegti kompiuterių tinklus.
6. Valdyti informacinių sistemų saugumo priemones.
7. Naudotis duomenų bazėmis ir jų valdymo sistemomis
Motorinių transporto
1. Eksploatuoti transporto priemonę ar transporto priemonių
priemonių kroviniams vežti
junginį.
vairuotojas
2. Identifikuoti transporto priemonės gedimus, pašalinti
nesudėtingus transporto priemonės gedimus.
3. Saugiai, tausojant aplinką, vairuoti transporto priemonę bei
transporto priemonių junginį įvairiomis eismo sąlygomis.
4. Numatyti pavojingas situacijas kelyje.
5. Numatyti netinkamų veiksmų darbe teisines pasekmes.
6. Laikytis darbo ir poilsio režimo.
7. Saugiai pakrauti ir iškrauti, tvirtinti krovinį, užtikrinti saugų
krovinio gabenimą.
8. Tvarkyti krovinių vežimo dokumentaciją.
9. Naudotis navigacinėmis sistemomis, ryšio priemonėmis bei
kitais IT įrenginiais.
10. Saugiai gabenti pavojingus krovinius
Mūrininkas
1. Įrengti mūrininko darbo vietą ir paruošti mūro skiedinį.
2. Įrengti mūro konstrukcijoje numatytą hidroizoliaciją.
3. Mūryti konstrukcijas iš plytų.
4. Mūryti konstrukcijas iš įvairių blokelių.
5. Mūryti konstrukcijas iš lauko akmenų.
6. Remontuoti, stiprinti, keisti mūrines konstrukcijas ar jų
elementus.
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Mūrininko padėjėjas

Plytelių klojėjo padėjėjas

Sekretorius

Sporto klubo paslaugų
darbuotojas

Suvirintojas

7. Montuoti mūrinio statinio konstrukcijos metalinius, betoninius,
gelžbetoninius ar medinius elementus.
8. Betonuoti nedidelius mūrinio pastato ar statinio konstrukcijos
elementus
1. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.
2. Parinkti įrankius ir paruošti medžiagas hidroizoliavimo, mūro
darbams.
3. Paruošti darbo vietą, įrengti paaukštinimus.
4. Paruošti skiedinį rankiniu būdu ir naudojant maišyklę.
5. Mūryti paprastas sienas ir pertvaras iš plytų ir blokelių.
6. Įrengti angas ir jas perdengti sąramomis.
7. Tinkamai išardyti mūro konstrukcijas
1. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.
2. Parinkti reikiamus įrankius ir prietaisus, jais naudotis.
3. Parinkti medžiagas tinkavimui, plytelių klojimui.
4. Paruošti skiedinį, gruntą ir hidroizoliacinę mastiką, klijus,
cementinį glaistą.
5. Užtepti hidroizoliacinę mastiką, gruntuoti paviršius.
6. Pjauti, gręžti, perskelti ir šlifuoti plyteles.
7. Priklijuoti plyteles ant nesudėtingų paviršių.
8. Atlikti nesudėtingą plytelių dangos remontą
1. Saugiai dirbti organizacine biuro technika ir kompiuterinėmis
programomis.
2. Spausdinti dokumentus taikant greitojo spausdinimo
technologiją.
3. Rengti ir įforminti dokumentus.
4. Tvarkyti ir apskaityti dokumentus bei korespondenciją.
5. Rengti dokumentus ir bylas saugojimui.
6. Taikyti elektroninių dokumentų valdymo sistemą.
7. Dalykiškai bendrauti su interesantais valstybine ir užsienio
kalba.
8. Organizuoti lankytojų ir svečių priėmimą
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. Paruošti suvirinimui ir surinkti detales bei taikyti suvirinimo
technologiją.
2. Suvirinti plieno jungčių kampines siūles rankiniu lankiniu būdu
lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais.
3. Suvirinti plieno jungčių kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju
elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje.
4. Suvirinti plieno jungčių kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu
volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje.
5. Suvirinti plieninių lakštų jungčių sandūrines siūles rankiniu
lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais.
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Tinkuotojo padėjėjas

6. Suvirinti plieninių lakštų jungčių sandūrines siūles lankiniu
būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų
aplinkoje.
7. Suvirinti plieninių lakštų jungčių sandūrines siūles lankiniu
būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje.
8. Suvirinti plieninių lakštų jungčių sandūrines siūles dujinio
suvirinimo būdu.
9. Suvirinti aliuminio ir jo lydinių kampines siūles lankiniu būdu
lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje.
10. Suvirinti aliuminio ir jo lydinių kampines siūles lankiniu būdu
nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje.
11. Pjaustyti metalus deguoniniu liepsniniu (dujiniu) ir plazminiu
pjovimo būdais.
12. Paruošti vamzdžių detales, pagal brėžinius surinkti
pusgaminius ir gaminius bei taikyti vamzdžių suvirinimo
technologiją
1. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.
2. Parinkti reikiamus įrankius, prietaisus, paviršių paruošimui,
tinkavimui, jais naudotis.
3. Naudotis paaukštinimo priemonėmis.
4. Paruošti paviršius tinkavimui.
5. Nužymėti paviršius.
6. Paruošti tinkavimo skiedinį.
7. Užmesti skiedinį ant paviršiaus ir jį išlyginti
________________

Švietimo ir mokslo ministrė

Jurgita Petrauskienė
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