LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
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
2021 m. kovo 29 d. Nr. V-476
Vilnius

Atsižvelgdama į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2021 m. kovo 19 d.
teikimą Nr. V7-111 „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, sąrašas“ sąrašą:
Kvalifikacija
Kompetencijų sąrašas
Apskaitininkas, IV LTKS
1. Registruoti ūkines operacijas buhalterinėje apskaitoje ir
pildyti apskaitos registrus.
2. Suvesti apskaitos duomenis į apskaitos programas.
3. Tvarkyti ilgalaikio turto apskaitą.
4. Įtraukti į apskaitą kasos ir banko operacijas.
5. Tvarkyti atsargų apskaitą.
6. Tvarkyti gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto apskaitą.
7. Tvarkyti mokėtinų sumų apskaitą.
8. Tvarkyti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui
apskaitą.
9. Dokumentuoti pirkimus ir pardavimus, pildyti apskaitos
registrus.
10. Tvarkyti pajamų ir sąnaudų apskaitą.
Dailidė, III LTKS
1. Sandėliuoti dailidės medžiagas, gaminius, įrangą ir
konstrukcijas.
2. Paruošti ir sutvarkyti dailidės darbo vietą.
3. Prikabinti, atkabinti krovinius.
4. Skaityti statinio darbo projektą.
5. Apdirbti medieną rankiniais įrankiais ir staklėmis.
6. Gaminti nesudėtingus medienos gaminius.
7. Montuoti medines laikančiąsias stogo konstrukcijas.
8. Montuoti karkasinių ir skydinių pastatų konstrukcijas.
9. Montuoti ręstinių pastatų sienas.
10. Montuoti langus ir duris.
11. Remontuoti medinius gaminius, konstrukcijas ir jų
elementus.
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Dažytojo padėjėjas, II LTKS

Ekspeditorius, IV LTKS

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo
padėjėjas, IV LTKS

Jaunesnysis programuotojas, IV
LTKS

Kompiuterinės įrangos derintojas,
IV LTKS

12. Apdailinti konstrukcijas mediniais elementais.
13. Kloti parketo ir lentų grindis.
1. Sandėliuoti statinio dažymo medžiagas, gaminius ir įrangą
pagal nurodymus.
2. Paruošti ir sutvarkyti dažytojo darbo vietą pagal
nurodymus.
3. Paruošti statinio paviršius dažymo darbams pagal
nurodymus.
4. Šlifuoti statinio glaistytus paviršius pagal nurodymus.
5. Gruntuoti statinio dažomus paviršius pagal nurodymus.
6. Dažyti nesudėtingus statinio elementus ir konstrukcijas
pagal nurodymus.
7. Padėti dekoruoti pastato paviršius apmušalais.
1. Priimti įmonės klientų užsakymus.
2. Rengti krovinių vežimo dokumentaciją.
3. Įvertinti krovinį ir jo gabenimo specifiką.
4. Organizuoti pavojingųjų, greitai gendančių ir
didžiagabaričių krovinių gabenimą.
5. Parinkti vežėją ir transportą kroviniams gabenti šalyje ir
tarptautiniais maršrutais.
6. Nustatyti optimalų krovinių gabenimo maršrutą.
7. Parengti dokumentus muitinės tarpininkui.
8. Stebėti krovinio gabenimą.
1. Padėti vaikams pasirūpinti asmens higiena.
2. Organizuoti vaikų maitinimą.
3. Padėti vaikams tvarkytis asmeninius daiktus.
4. Užtikrinti vaikų saugumą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.
5. Teikti pagalbą ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo
pedagogui komunikuoti su vaikų tėvais (įtėviais, globėjais,
rūpintojais) ir kitais specialistais.
6. Padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo
pedagogui organizuoti ugdomąsias veiklas ir žaidimus.
7. Padėti vaikams ugdytis bazinius įgūdžius.
1. Projektuoti ir programuoti žiniatinklio puslapių vartotojo
sąsajas.
2. Taikyti programinės įrangos kūrimui naudojamus
informatikos principus ir metodus.
3. Kurti tipinę programinę įrangą.
4. Analizuoti skirtingų tipų reikalavimus, apibūdinančius
kompiuterinę programą.
5. Projektuoti tipines reliacines ir nereliacines (NoSQL)
duomenų bazes.
6. Programiškai įgyvendinti ir administruoti duomenų bazes.
7. Naudoti tarnybinių stočių operacines sistemas.
8. Taikyti aktualias programinės įrangos kūrimo metodikas.
9. Valdyti savo paties ir komandos atliekamą programinio
kodo kūrimą.
1. Parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias programas.
2. Parinkti, naudotis ir išmanyti kompiuterių derintojams
skirtas programas.
3. Išmanyti kompiuterio aparatinės dalies struktūrą,
parametrus ir veikimo principus.
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Laivo elektrikas, IV LTKS

Masažuotojas, IV LTKS

4. Išmanyti kompiuterio periferinių įrenginių struktūrą,
parametrus ir veikimo principus.
5. Projektuoti kompiuterinį tinklą.
6. Išmanyti kompiuterinį tinklą, jo funkcionavimą ir užtikrinti
saugumą.
7. Atlikti IT sistemų derinimo darbus.
8. Atlikti IT sistemų remonto darbus.
1. Apibūdinti tarnybos laive organizavimą, laivo sandarą ir
įrangą.
2. Išgyventi jūroje palikus laivą.
3. Vertinti gaisrų kilimo riziką, ją mažinti.
4. Gesinti ir likviduoti gaisrus.
5. Imtis tinkamų veiksmų įvykus nelaimingam atsitikimui ar
kitaip nukentėjus.
6. Taikyti jūros aplinkos teršimo prevencijos ir atsargumo
priemones.
7. Likviduoti avarijas laive.
8. Laikytis saugios darbo tvarkos ir laivo apsaugos plano.
9. Padėti užtikrinti veiksmingą bendravimą laive.
10. Padėti užtikrinti veiksmingus žmonių tarpusavio ir darbo
santykius laive.
11. Įvertinti nuovargio poveikį ir imtis atitinkamų veiksmų
nuovargiui kontroliuoti.
12. Saugiai naudoti elektros įrangą.
13. Padėti prižiūrėti elektros sistemų ir mašinų darbą.
14. Tinkamai naudoti rankinius įrankius, elektros ir
elektroninę matavimo įrangą gedimams nustatyti, techninės
priežiūros ir remonto darbams atlikti.
15. Padėti vykdyti laivo techninės priežiūros ir remonto
darbus.
16. Padėti vykdyti laivo elektros sistemų ir mašinų techninę
priežiūrą ir remonto darbus.
17. Padėti vykdyti sandėliavimo darbus.
18. Taikyti atsargumo priemones, siekiant prisidėti prie jūros
aplinkos apsaugos nuo taršos.
19. Taikyti profesinės sveikatos ir saugos procedūras.
20. Žinoti avarijų tipus, aliarmų tvarkaraščius ir kajučių
korteles.
21. Gebėti parengti priemones kovai dėl laivo gyvybingumo ir
jomis naudotis.
22. Gebėti rasti vandens pralaidumo vietą ir ją užtaisyti.
23. Gesinti ir likviduoti gaisrus.
24. Gebėti naudotis visa esančia laive gelbėjimosi įranga.
25. Gebėti suteikti pirmąją pagalbą.
26. Suprasti galimus pavojus laive ir jų išvengti.
27. Laikytis laivo apsaugos plano reikalavimų.
1. Vertinti kūno anatominę, fiziologinę ir emocinę būklę,
atsižvelgiant į kliento amžių, lytį ir patologinius pokyčius.
2. Atpažinti gyvybei pavojingas būkles, įvertinti ir tinkamai
reaguoti.
3. Bendrauti ir bendradarbiauti su klientais, sveikatos
priežiūros ir kitų įstaigų specialistais.
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Paramedikas, IV lygis

Svečių aptarnavimo darbuotojas,
IV LTKS

Stalius, III LTKS

4. Sudaryti klasikinio ir segmentinio masažo procedūros
veiksmų planą.
5. Taikyti klasikinio ir segmentinio masažo būdus.
6. Atlikti klasikinį ir segmentinį masažą.
7. Sudaryti gydomojo masažo procedūros veiksmų planą.
8. Atlikti gydomąjį masažą, esant įvairioms patologijoms.
9. Sudaryti sportinio masažo procedūros veiksmų planą.
10. Atlikti sportinį masažą.
1. Vertinti žmogaus kūno anatomiją, fiziologiją, patologiją.
2. Bendrauti ir bendradarbiauti su pacientais bei jų šeimų
nariais, sveikatos priežiūros komandos nariais, institucijomis,
susijusiomis su asmens sveikatos priežiūra.
3. Teikti pirmąją pagalbą.
4. Atlikti pradinį nukentėjusiojo gaivinimą.
5. Atpažinti paciento ūmias būkles ir traumas.
6. Teikti pacientui būtinąją medicinos pagalbą ūmių būklių ir
traumų atvejais.
7. Paruošti pacientą transportuoti.
8. Transportuoti pacientą.
9. Išmanyti sveikatos sutrikimų profilaktikos priemones.
10. Taikyti prevencines medicinos priemones.
11. Pasiruošti veikti ekstremalių situacijų metu.
12. Teikti medicinos pagalbą ekstremalių situacijų metu.
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. Sandėliuoti medžiagas, ruošinius, surinkimo vienetus ir
gaminius, nustatyti medienos rūšis.
2. Paruošti ir sutvarkyti staliaus darbo vietą.
3. Skaityti medienos gaminių darbo brėžinius.
4. Matuoti, žymėti medieną ir apskaičiuoti žaliavų sąnaudas.
5. Apdirbti medieną rankiniais staliaus įrankiais.
6. Apdirbti medieną rankiniais elektriniais ir pneumatiniais
staliaus įrankiais.
7. Apdirbti medieną pozicinėmis (vieno technologinio
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Tinkuotojo padėjėjas, IV LTKS

Vizualinės reklamos gamintojas,
IV LTKS

Vizualinės reklamos gamintojas,
IV LTKS

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė

veiksmo) staklėmis.
8. Apdirbti medieną 3 ašių universaliais CNC medienos
apdirbimo centrais.
9. Klijuoti medienos gaminius, naudojant klijavimo
įrenginius.
10. Gaminti tiesmetrinius gaminius ir kitus interjero
elementus.
11. Gaminti langus, duris.
12. Paruošti staliaus gaminius realizuoti.
1. Sandėliuoti tinkavimo medžiagas, gaminius ir įrangą pagal
nurodymus.
2. Paruošti ir sutvarkyti tinkuotojo darbo vietą pagal
nurodymus.
3. Paruošti skiedinius tinkavimo darbams pagal nurodymus.
4. Paruošti statinio konstrukcijų paviršius tinkavimo darbams
pagal nurodymus.
5. Padėti tinkuoti statinių konstrukcijas.
1. Komponuoti grafinius elementus.
2. Projektuoti kompiuterinėmis programomis.
3. Apdoroti vaizdus.
4. Parengti spausdinti skaitmenine spauda grafinius darbus.
5. Gaminti reklamos elementus.
6. Techniškai projektuoti ir pagaminti pakuotę.
7. Gaminti reklamos elementus iš lipnių plėvelių.
8. Gaminti reklamos elementus iš plastiko.
9. Organizuoti smulkųjį reklamos gamybos verslą.
1. Nustatyti užsakovo poreikius, derinti ir dokumentuoti
vizualinės reklamos projektus.
2. Planuoti vizualinės reklamos gamybos etapus.
3. Parinkti ir apskaičiuoti medžiagas ir jų kiekius reklamos
produktams gaminti.
4. Projektuoti ir maketuoti vizualinės reklamos produktus.
5. Paruošti gaminti vizualinės reklamos objekto maketą,
projektą.
6. Parengti darbo vietą, įrenginius ir medžiagas vizualinės
reklamos gamybai.
7. Gaminti vizualinės reklamos produktus.
8. Montuoti vizualinės reklamos gaminius.
9. Atlikti garantinį aptarnavimą
________________
Jurgita Šiugždinienė
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