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Vilnius

Atsižvelgdamas į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2020 m. spalio 29 d.
teikimą Nr. V7-493 „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
Baldžius (IV LTKS)

Duonos ir pyrago gaminių
kepėjas (III LTKS)

Kompiuterinio projektavimo
operatorius (IV LTKS)

Kompetencijų sąrašas
1. Apdirbti medieną rankiniu būdu (rankiniais ir rankiniais
elektriniais įrankiais).
2. Apdirbti medieną mechanizuotu būdu.
3. Gaminti tiesines medienos detales.
4. Gaminti ir surinkti grotelinius baldus.
5. Gaminti ir surinkti korpusinius baldus.
6. Gaminti ir surinkti masyvios medienos baldus.
7. Gaminti ir surinkti minkštus baldus.
8. Atlikti baldų remontą.
9. Atlikti baldų apdailą.
1. Paruošti ir tvarkyti darbo zoną.
2. Parinkti ir paruošti žaliavas duonos ir pyrago gaminiams
gaminti.
3. Atlikti žaliavų paruošimo technologines operacijas.
4. Gaminti kvietinės duonos gaminius.
5. Gaminti ruginės, ruginės ir kvietinės duonos gaminius.
6. Gaminti mielinės tešlos gaminius.
7. Gaminti paprastuosius pyrago gaminius.
8. Gaminti pagerintuosius pyrago gaminius.
9. Gaminti kremus.
10. Formuoti kreminius gaminius.
11. Apipavidalinti kreminius gaminius.
1. Taikyti informacines ir leidybos technologijas.
2. Projektuoti ir redaguoti inžinerinius brėžinius.
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Kosmetikas (IV LTKS)

Maisto pramonės darbuotojas
(III LTKS)
Medienos apdirbimo
staklininkas (III LTKS)

3. Projektuoti ir redaguoti dvimačius kompiuterinės
grafikos objektus.
4. Projektuoti ir redaguoti trimačius objektus ir jų
projekcijas.
5. Vaizduoti ir komponuoti trimačius objektus
kompiuterinės grafikos programomis.
6. Taikyti piešimo taisykles, vizualinį turinį pateikti
įvairiomis meninėmis ir techninėmis priemonėmis.
7. Modeliuoti objektų vizualizacijas.
8. Braižyti mechanines konstrukcijas.
9. Braižyti baldų ir interjero detalių brėžinius.
10. Braižyti statybines konstrukcijas.
1. Įvertinti veido odos būklę ir parinkti veido odos
priežiūros procedūras.
2. Atlikti neaparatines neinvazines veido odos priežiūros
procedūras.
3. Įvertinti kūno odos būklę ir parinkti kūno odos priežiūros
procedūras.
4. Atlikti neaparatines neinvazines kūno odos priežiūros
procedūras.
5. Įvertinti veido ir kūno odos būklę prieš atliekant
aparatines procedūras ir parinkti aparatines neinvazines
procedūras.
6. Atlikti aparatines neinvazines veido ir kūno odos
priežiūros procedūras.
7. Įvertinti veido odos būklę ir parinkti priemones makiažui
atlikti.
8. Atlikti makiažą.
9. Įvertinti rankų ir kojų odos bei nagų būklę ir parinkti
procedūras rankų ir kojų priežiūrai.
10. Atlikti neinvazines rankų ir kojų sveikos odos
priežiūros procedūras.
11. Atlikti sveikų nagų manikiūrą.
12. Atlikti sveikų nagų pedikiūrą.
13. Įvertinti veido ir kūno odos būklę prieš atliekant
depiliaciją ir parinkti kosmetikos priemones ir plaukų
šalinimo procedūrą.
14. Atlikti nepageidaujamų plaukų šalinimą įvairiose kūno
vietose.
1. Paruošti darbo vietą mėsai apdoroti ir perdirbti.
2. Išpjaustyti skerdenas.
3. Gaminti mėsos pusgaminius ir gaminius.
1. Sandėliuoti medžiagas, ruošinius, surinkimo vienetus ir
gaminius.
2. Paruošti ir sutvarkyti medienos apdirbimo staklininko
darbo vietą.
3. Skaityti medienos gaminių darbo brėžinius.
4. Nustatyti medienos biologinę ir kokybinę rūšis.
5. Matuoti, žymėti medieną ir apskaičiuoti žaliavų
sąnaudas.
6. Dirbti pirminio medienos apdirbimo staklėmis.
7. Dirbti antrinio medienos apdirbimo staklėmis.
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Naftos produktų operatorius
(IV LTKS)

Plytelių klojėjas (III LTKS)

Siuvėjas-operatorius (II LTKS)

8. Dirbti statinių konstrukcinių medienos elementų antrinio
apdirbimo staklėmis.
9. Dirbti medienos šlifavimo staklėmis.
10. Dirbti medienos klijavimo įrenginiais.
11. Dirbti medienos smulkinimo įrenginiais.
12. Dirbti medienos smulkinių presavimo įrenginiais.
13. Dirbti 3 ašių universaliais CNC medienos apdirbimo
centrais.
14. Dirbti 4 ašių universaliais CNC medienos apdirbimo
centrais.
1. Tirti naftos, naftos produktų ir alternatyviųjų degalų
sudėtį ir savybes.
2. Gaminti prekinius naftos produktus ir alternatyviuosius
degalus.
3. Eksploatuoti naftos produktų ir alternatyviųjų degalų
gamybos technologinę įrangą.
4. Naudoti matavimo prietaisus ir automatiką.
5. Paimti naftos, naftos produktų ir alternatyviųjų degalų
ėminius.
6. Vertinti naftos, naftos produktų ir alternatyviųjų degalų
kokybę.
7. Sandėliuoti naftą, naftos produktus ir alternatyviuosius
degalus.
8. Eksploatuoti technologinę įrangą potencialiai sprogioje
ir kitoje aplinkoje.
9. Apskaityti naftą, naftos produktus ir alternatyviuosius
degalus.
10. Valdyti naftos terminalo aprūpinimą veiklą
užtikrinančiais resursais.
11. Transportuoti naftą, naftos produktus ir
alternatyviuosius degalus.
12. Vykdyti naftos, naftos produktų ir alternatyviųjų degalų
krovą.
13. Valdyti nuotekas ir išlakas.
14. Vykdyti naftos, naftos produktų ir alternatyviųjų degalų
didmeninę ir mažmeninę prekybą.
15. Organizuoti saugų didmeninės ir mažmeninės prekybos
įmonių darbą.
1. Sandėliuoti plytelių klojimo medžiagas, gaminius ir
įrangą.
2. Paruošti ir sutvarkyti plytelių klojėjo darbo vietą.
3. Skaityti statinio darbo projektą.
4. Paruošti apdailinamą plytelėmis vertikalų paviršių.
5. Klijuoti plyteles ant vertikalių paviršių.
6. Remontuoti vertikalių paviršių plytelių dangą.
7. Paruošti horizontalių paviršių pagrindą plytelių dangai.
8. Klijuoti plyteles ant horizontalių paviršių.
9. Remontuoti grindų ir laiptų plytelių dangą.
1. Paruošti darbo vietą ir įrangą siuvimo procesams pagal
nurodymus.
2. Paruošti kirpinius ir furnitūrą pagal nurodymus.
3. Atlikti siuvimo operacijas pagal nurodymus.
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Sandėlio operatorius
(III LTKS)

Santechnikas (IV LTKS)

Skardininkas (III LTKS)

4. Siūti atskiras siuvinių detales pagal nurodymus.
5. Atlikti baigiamuosius siuvimo darbus pagal nurodymus.
1. Paruošti sandėlio operatoriaus darbo vietą.
2. Taikyti maisto ir ne maisto prekių, žaliavų ir produkcijos
laikymo sąlygų, pakavimo ir ženklinimo normas.
3. Imtis tinkamų veiksmų gedimų, avarijų ir nelaimingų
atsitikimų atveju.
4. Dirbti sandėlyje, naudojant sandėlio įrangą.
5. Dirbti, naudojant informacines technologijas,
automatizuotas ir kompiuterizuotas sandėlio sistemas ir
įrenginius.
6. Saugiai pernešti, perkelti, pervežti krovinius.
7. Pakuoti krovinius ir prekes.
8. Parengti transporto priemonę krovos darbams ir
prižiūrėti krovos įrenginius.
9. Prijungti, prikabinti, pritvirtinti krovos įrenginį prie
talpos ar transporto priemonės.
10. Saugiai krauti, pernešti, perkelti, pervežti, rūšiuoti
krovinį, naudojant krovos įrangą.
1. Pasirengti atlikti santechnikos darbus.
2. Montuoti lauko vandentiekio tinklus ir kloti vamzdynus.
3. Montuoti nuotekų tinklus ir kloti vamzdynus.
4. Montuoti pastato šalto ir karšto vandens tiekimo
sistemas, vandens ėmimo armatūros prietaisus.
5. Įrengti priešgaisrinį vandentiekį.
6. Montuoti vandens apskaitos mazgus.
7. Montuoti pastato buitinių nuotekų šalinimo sistemas.
8. Įrengti pastato lietaus vandens šalinimo ir drenavimo
sistemas.
9. Renovuoti pastato vandens tiekimo, nuotekų ir šildymo
sistemas.
10. Įrengti šilumos tiekimo tinklus ir įvesti į šilumos
punktus.
11. Montuoti ir eksploatuoti centralizuoto šildymo pastato
šilumos punktą.
12. Montuoti ir eksploatuoti skirtingų tipų katilų, žemo
slėgio garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 1 100 C)
katilines.
13. Montuoti ir eksploatuoti pastato šildymo sistemas ir
prietaisus.
1. Sandėliuoti skardinimo medžiagas, gaminius, įrangą ir
konstrukcijas.
2. Paruošti ir sutvarkyti skardininko darbo vietą.
3. Skaityti statinio darbo projektą.
4. Atlikti šaltkalvystės darbus.
5. Apdailinti fasadus skardos gaminiais.
6. Dengti stogus skarda.
7. Gaminti ortakius ir jų detales.
8. Montuoti ortakius.
9. Gaminti skardinius vamzdynų apdangalus.
10. Montuoti skardinius vamzdynų apdangalus.
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Socialinio darbuotojo padėjėjas
(IV LTKS)

Šaltkalvis (III LTKS)

Tinkuotojas (III LTKS)

Vizažistas (III LTKS)

1. Valdyti informaciją, reikalingą socialinio darbuotojo
padėjėjo profesinėje veikloje.
2. Teikti socialinę paramą įvairių tikslinių grupių
klientams.
3. Teikti klientams bendrąsias socialines paslaugas.
4. Prižiūrėti slaugomą asmenį.
5. Palaikyti asmens higienos įgūdžius įvairaus tipo
socialinėse įstaigose.
6. Teikti klientams socialinės priežiūros paslaugas.
7. Analizuoti socialinių paslaugų poreikį klientams.
8. Teikti klientams socialinės globos paslaugas.
9. Taikyti socialinio darbo vertybes teikiant klientams
socialines paslaugas.
10. Taikyti socialinio darbo pagrindus teikiant klientams
bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas.
11. Bendrauti su skirtingomis asmenų grupėmis teikiant
socialines paslaugas.
12. Rengti nedidelės apimties socialinius projektus ir juos
įgyvendinti.
13. Taikyti profesinės užsienio kalbos žinias bendraujant su
klientais ir jų artimaisiais.
1. Šaltkalviškai apdirbti detales rankinėmis priemonėmis.
2. Šaltkalviškai apdirbti detales elektrinėmis,
akumuliatorinėmis, pneumatinėmis ir hidraulinėmis
priemonėmis.
3. Ardyti mechanizmus, agregatus ir junginius.
4. Remontuoti mechanizmus, agregatus, junginius ir jų
detales.
5. Surinkti mechanizmus, agregatus, junginius ir detales.
6. Montuoti mechanizmus, agregatus ir junginius į įvairios
paskirties techninius objektus.
7. Dirbti, atsižvelgiant į detalių gamybai parengtą techninę
dokumentaciją.
8. Mechaniškai apdirbti metalines detales metalo pjovimo
staklėmis.
9. Mechaniškai apdirbti metalines detales deformavimo
staklėmis.
1. Sandėliuoti tinkavimo medžiagas, gaminius ir įrangą.
2. Paruošti ir sutvarkyti tinkuotojo darbo vietą.
3. Skaityti statinio darbo projektą.
4. Paruošti skiedinius ir statinio konstrukcijų paviršius
tinkavimo darbams.
5. Tinkuoti statinio konstrukcijas paprastais skiediniais
rankiniu būdu.
6. Dengti statinio konstrukcijas dekoratyviniu tinku
rankiniu būdu.
7. Tinkuoti statinio konstrukcijas mechanizuotu būdu.
8. Remontuoti paprastą tinką.
1. Parinkti dekoratyvinės kosmetikos priemones makiažui
atlikti.
2. Atlikti makiažą.
3. Parinkti priemones grimui atlikti.
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4. Taikyti skirtingas grimo technikas.
________________
Švietimo, mokslo ir sporto ministras

Algirdas Monkevičius
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