LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M.
GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. V-815 „DĖL AKREDITACIJOS SUTEIKIMO VILNIAUS
PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAMS“ PAPILDYMO
2018 m. lapkričio 29 d.

Nr. V-944
Vilnius
Atsižvelgdama į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2018 m. lapkričio
21 d. teikimą Nr. V7-539 „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 15 d.
įsakymo Nr. V-815 „Dėl akreditacijos suteikimo Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmams“
priedo Kompetencijų (pagal kvalifikacijas), kurias vertinti suteikiama teisė Vilniaus prekybos,
pramonės ir amatų rūmams, sąrašą:
Kvalifikacija
Kompetencijų sąrašas
Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos
tvarkymo verslo darbuotojas

Elektrikas

Metalo apdirbimo staklininkas

1. Dauginti ir auginti dekoratyvinius augalus.
2. Formuoti dekoratyvinius augalus.
3. Komponuoti augalus.
4. Įrengti ir prižiūrėti želdynus.
5. Įrengti ir prižiūrėti mažąją architektūrą.
6. Mechanizuoti želdyno įrengimo ir priežiūros darbus.
7. Įveisti sodą.
1. Atlikti bendruosius elektrotechnikos ir elektronikos
darbus.
2. Įrengti ir eksploatuoti silpnų srovių (ryšio, gaisro ir
apsaugos signalizacijos) įrenginius.
3. Įrengti ir eksploatuoti elektros įrenginius.
4. Įrengti ir eksploatuoti žemos įtampos iki 1000 V
apšvietimo ir galios elektros įrenginių instaliaciją.
5. Montuoti ir eksploatuoti prijungimo linijų (atvadų,
įvadinių apskaitos spintų) ir elektros energijos
apskaitos įrenginius.
6. Įrengti ir eksploatuoti skirstomojo tinklo 0,4–35 kV
įtampos ir perdavimo tinklo 110–400 kV įtampos
elektros įrenginius.
1. Atlikti bendruosius metalo apdirbimo staklininko
profesijos darbus.
2. Pjauti metalo ruošinius juostinėmis ir diskinėmis
staklėmis.
3. Atlikti drožimo operacijas universaliomis drožimo
staklėmis.
4. Atlikti gręžimo operacijas universaliomis gręžimo
staklėmis.
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Miško darbininkas

Miško darbuotojas

Motorinių transporto priemonių
kroviniams vežti vairuotojas

5. Apdirbti detalių paviršius apvaliojo ir plokščiojo
šlifavimo staklėmis.
6. Gaminti detalę universaliomis tekinimo staklėmis.
7. Tekinti sudėtingai įtvirtintą detalę.
8. Gaminti detalę universaliomis frezavimo staklėmis.
9. Apdirbti detales universaliomis frezavimo ir gręžimo
staklėmis panaudojant dalinimo galvutę ir pasukamą
stalą.
10. Gaminti detalę tekinimo staklėmis su programiniu
valdymu.
11. Gaminti detalę frezavimo apdirbimo centru su
programiniu valdymu.
1. Auginti sodmenis miškui atkurti ir plantaciniams
želdiniams įveisti.
2. Želdinti mišką.
3. Skatinti savaiminį miško žėlimą.
4. Įveisti mišką nenaudojamuose žemės ūkiui plotuose.
5. Dirbti su miško ūkio darbų mechanizmais ir
įrankiais.
6. Suprasti miško augimo ir formavimosi dėsningumus.
7. Ugdyti įvairios rūšinės sudėties ir struktūros
medynus, trumpos apyvartos plantacinius želdinius.
8. Saugoti ir plėtoti biologinę įvairovę.
9. Taikyti apsaugos priemones nuo ligų, kenkėjų ir
žvėrių pažeidimų.
10. Saugoti mišką nuo gaisrų bei gesinti kilusius
gaisrus.
11.Vykdyti miško objektų priežiūros darbus ir miško
produkcijos apsaugą.
12. Vykdyti pagrindinio naudojimo kirtimus.
13. Taikyti medienos ruošos technologijas.
14. Vykdyti naudingų miško augalų paruošas.
15. Apskaičiuoti medienos ruošos kaštus.
1. Auginti sodmenis miškui atkurti ir įveisti.
2. Atkurti ir įveisti mišką.
3. Ugdyti įvairios rūšinės sudėties medynus rankinėmis
ir motorinėmis priemonėmis.
4. Kirsti brandžius medynus.
5. Transportuoti medieną iš kirtaviečių.
6. Saugoti mišką.
7. Atlikti daugiatikslio miško naudojimo darbus.
8. Apskaičiuoti miškų ūkio produkciją.
9. Dirbti traktoriais (iki 60 kW galios) ir juos prižiūrėti.
1. Eksploatuoti motorinę transporto priemonę ar
motorinių transporto priemonių junginį.
2. Identifikuoti ir pašalinti smulkius motorinės
transporto priemonės ar motorinių transporto
priemonių junginio gedimus.
3. Vairuoti motorinę transporto priemonę ar motorinių
transporto priemonių junginį.
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Renginių techninio aptarnavimo
darbuotojas

Svečių aptarnavimo darbuotojas

Viešbučio ekonomas

4. Vairuoti motorinę transporto priemonę kroviniams
vežti komerciniais tikslais saugiai, tausojant aplinką ir
esant įvairioms eismo sąlygoms.
5. Pakrauti motorinę transporto priemonę deramai
laikantis saugos ir tinkamo transporto priemonės
naudojimo taisyklių.
6. Planuoti ir vykdyti krovinių vežimo veiklą.
1. Skaityti scenos konstrukcijų surinkimo brėžinius ir
schemas.
2. Surinkti scenos konstrukcijas pagal techninę užduotį.
3. Transportuoti ir sandėliuoti scenos konstrukcijas.
4. Montuoti scenos garso įrangą pagal techninę užduotį.
5. Valdyti scenos garso įrangą.
6. Transportuoti ir sandėliuoti garso įrangą.
7. Montuoti scenos apšvietimo įrangą pagal techninę
užduotį.
8. Valdyti scenos apšvietimo įrangą.
9. Transportuoti ir sandėliuoti apšvietimo įrangą.
10. Montuoti scenos vaizdo įrangą pagal techninę
užduotį.
11. Valdyti scenos vaizdo įrangą.
12. Transportuoti ir sandėliuoti vaizdo įrangą.
1. Priimti svečius.
2. Teikti informaciją svečiui apie galimas papildomas
paslaugas įmonėje.
3. Vykdyti ūkio priemonių ir finansinių dokumentų
apskaitą.
4. Vykdyti materialinių vertybių apskaitą.
5. Informuoti įmonės apsaugos tarnybą ir kitus
atsakingus
darbuotojus
dėl
susiklosčiusių
nepageidaujamų situacijų.
6. Padėti svečiams ekstremalių situacijų metu.
7. Prižiūrėti augalus vidaus ir lauko teritorijoje.
8. Prižiūrėti tvarką lauko teritorijoje.
9. Tvarkyti gyvenamuosius kambarius ir bendrojo
naudojimo patalpas.
10. Valyti įvairius paviršius ir dangas.
11. Prižiūrėti svečių kambariuose esančios įrangos ir
inventoriaus būklę.
12. Parinkti maisto produktus.
13. Ruošti pusryčių užkandžius ir (arba) patiekalus.
14. Paruošti maitinimo salę (vietą).
15. Patiekti gėrimus ir patiekalus svečiams.
16. Patiekti svečiams maistą ir gėrimus kambaryje.
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.
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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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