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Atsižvelgdamas į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2020 m. lapkričio
27 d. teikimą Nr. V7-531 „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, sąrašas“ sąrašą:
Kvalifikacija

Atsinaujinančios
energetikos montuotojas,
LTKS IV

Auklė, LTKS IV

Kompetencijų sąrašas
1. Pasirengti atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo
darbui.
2. Įgyti elektros įrangos įrengimo ir saugos eksploatuojant elektros
įrangą iki 1 000 V pagrindus.
3. Prijungti atsinaujinančios energetikos įrangą prie pastato šalto ir
karšto vandens bei šildymo sistemų.
4. Montuoti specialios paskirties šlaitinio stogo elementus ir
detales.
5. Montuoti saulės fotovoltinių elektrinių įrangą.
6. Montuoti atsinaujinančios energetikos įrangą ant pastato fasado.
7. Montuoti saulės šilumos kolektorių sistemas.
8. Montuoti biomasės katilus.
9. Montuoti šilumos siurblius.
1. Užtikrinti prižiūrimo vaiko gyvybę ir sveikatos apsaugą.
2. Tvarkyti vaiko fizinę aplinką.
3. Tenkinti vaiko fizinius poreikius.
4. Padėti apginti vaiko teises ir įtvirtinti pareigas šeimoje.
5. Saugoti ir stiprinti vaiko sveikatą.
6. Atpažinti dažnesnių vaiko ligų simptomus ir suteikti pirmąją
pagalbą.
7. Slaugyti sergantį vaiką.
8. Formuoti vaiko savitarnos ir savitvarkos įgūdžius.
9. Formuoti vaiko higienos įgūdžius pagal vaiko amžių.
10. Formuoti vaiko elgesio prie stalo etiketą.
11. Lavinti vaiko smulkiąją motoriką.
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Apdailos montuotojas,
LTKS III

Automobilių kėbulo
remontininkas, LTKS IV

Avalynės gamintojas, LTKS
IV

Ikimokyklinio ugdymo
pedagogo padėjėjas, LTKS
IV

Ekspeditorius, LTKS IV

12. Ugdyti vaiko bendravimo įgūdžius.
13. Mokyti vaiką saugaus elgesio gatvėje ir gamtoje.
14. Nustatyti mėgstamus vaiko žaidimus.
15. Žaisti kartu su vaiku.
16. Parinkti vaiko žaidimams tinkamas priemones ir aplinką.
1. Sandėliuoti apdailos montavimo medžiagas, gaminius ir įrangą.
2. Paruošti ir sutvarkyti apdailos montuotojo darbo vietą.
3. Skaityti statinio darbo projektą.
4. Montuoti paaukštinimo įrangą.
5. Įrengti karkasą apdailos plokščių montavimo darbams.
6. Tvirtinti termoizoliacines plokštes ir įrengti izoliacinius
sluoksnius.
7. Montuoti apdailos plokštes.
8. Paruošti plokštes apdailai.
9. Padėti montuoti rėmines stiklo konstrukcijas.
10. Padėti montuoti berėmes stiklo konstrukcijas.
1. Atlikti metalo technologinius darbus.
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. Paruošti metalinius paviršius dažymui ir juos dažyti.
8. Dažyti automobilių kėbulą.
9. Šalinti automobilių kėbulo deformacijas be dažymo.
1. Užtraukti batviršius ant kurpalių.
2. Formuoti avalynės padus.
3. Pritvirtinti avalynės padus.
4. Prisiūti avalynės padus.
5. Nustatyti avalynės defektus.
6. Taisyti avalynę.
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. 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.
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Fasadų šiltintojas, apdailos
ir pastolių montuotojas,
LTKS III

Grimuotojas, LTKS IV

Kelininkas, LTKS III

Kelionių pardavimo
agentas, LTKS IV

1. Sandėliuoti fasadų šiltinimo, apdailos montavimo medžiagas,
gaminius, įrangą ir montuojamų pastolių elementus.
2. Paruošti ir sutvarkyti fasadų šiltintojo, apdailos montuotojo,
pastolių montuotojo darbo vietą.
3. Skaityti statinio darbo projektą.
4. Skaityti darbo brėžinius.
5. Montuoti paaukštinimo įrangą.
6. Paruošti šiltinamų fasadų ir pamatų paviršius.
7. Pritvirtinti termoizoliacinę medžiagą.
8. Tinkuoti dekoratyviniu tinku rankiniu būdu.
9. Dažyti pastatų fasadus.
10. Tvirtinti skardinius fasadų elementus.
11. Tinkuoti dekoratyviniu tinku mechanizuotu būdu.
12. Apdailinti fasadus plytelėmis.
13. Įrengti karkasą apdailos plokščių montavimo darbams.
14. Tvirtinti termoizoliacines plokštes ir įrengti izoliacinius
sluoksnius.
15. Montuoti apdailos plokštes.
16. Paruošti plokštes apdailai.
17. Padėti montuoti rėmines stiklo konstrukcijas.
18. Padėti montuoti berėmes stiklo konstrukcijas.
19. Sumontuoti ir išmontuoti surenkamas pastolių sistemas.
20. Sumontuoti ir išmontuoti pastolių apsaugos apdangalus.
1. Parinkti sušukavimo ar šukuosenos stilių, atitinkantį konkretų
istorinį laikotarpį.
2. Kirpti, šukuoti, dažyti vyrų, moterų, vaikų natūralius plaukus.
3. Gaminti ir prižiūrėti natūralaus ir sintetinio plauko perukus.
4. Gaminti detales iš sintetinio ir natūralaus plauko ar kitokios
medžiagos.
5. Parinkti galimus grimo įgyvendinimo būdus ir priemones.
6. Kurti grimo specialiuosius efektus.
1. Sandėliuoti automobilių kelio įrengimo medžiagas, gaminius ir
įrangą.
2. Paruošti ir sutvarkyti kelininko darbo vietą.
3. Skaityti statinio darbo projektą.
4. Suformuoti sankasą.
5. Įrengti paviršinio ir gruntinio vandens nutekėjimo sistemas.
6. Paruošti pagrindą kelio dangai.
7. Kloti asfalto dangą.
8. Prižiūrėti automobilių kelius.
9. Remontuoti automobilių kelius.
10. Horizontaliai ženklinti automobilių kelio važiuojamąją dalį.
11. Statyti automobilių kelio vertikalaus ženklinimo ženklus.
12. Atlikti baigiamuosius kelio apdailos darbus.
1. Vykdyti informacijos paiešką apie organizuotas turistines
keliones ir turizmo paslaugas informacinėse sistemose.
2. Teikti informaciją klientams organizuotų turistinių kelionių ir
turizmo paslaugų teikimo klausimais.
3. Pasiūlyti organizuotą turistinę kelionę pagal individualius klientų
poreikius.
4. Parengti organizuotos turistinės kelionės sutartį ir (ar) turizmo
paslaugų teikimo sutartį.
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Kėlimo platformų ir jų
įrangos operatorius, LTKS
III

Krosnininko padėjėjas,
LTKS III

Medkirtys, LTKS III

Naftos produktų
operatorius, LTKS IV

Jaunesnysis
programuotojas, LTKS IV

1. Valdyti mobiliąsias kėlimo platformas.
2. Kilnoti žmones ir būtinus krovinius, vykdant statybos, remonto,
montavimo ir kitus darbus mobiliosiomis platformomis.
3. Valdyti kabamuosius ir pastatomuosius platforminius įrenginius.
4. Kilnoti žmones ir būtinus krovinius, vykdant statybos, remonto,
montavimo ir kitus darbus kabamaisiais ir pastatomaisiais
platforminiais įrenginiais.
1. Sandėliuoti kietu kuru kūrenamų šildymo įrenginių (išskyrus
katilus) medžiagas, gaminius ir įrangą.
2. Paruošti ir sutvarkyti krosnininko darbo vietą.
3. Skaityti statinio darbo projektą.
4. Mūryti konstrukcijas iš plytų.
5. Mūryti kietu kuru kūrenamus šildymo įrenginius (išskyrus
katilus) pagal nurodymus.
6. Remontuoti mūrinius kietu kuru kūrenamus šildymo įrenginius
(išskyrus katilus) pagal nurodymus.
7. Montuoti kietu kuru kūrenamus šildymo įrenginius (išskyrus
katilus) bei dūmtraukius iš surenkamų elementų.
8. Montuoti surenkamus dūmtraukius.
9. Remontuoti sumontuotus kietu kuru kūrenamus šildymo
įrenginius (išskyrus katilus) bei dūmtraukius pagal nurodymus.
1. Paruošti motorinį pjūklą darbui.
2. Paruošti krūmapjovę darbui.
3. Paruošti kirstinus miškų plotus medžiams kirsti.
4. Kirsti įvairaus storio ir sudėtingumo (pavojingumo) medžius,
genėti šakas, pjaustyti stiebus į sortimentus motoriniu pjūklu ir
krūmapjove.
5. Tvarkyti kirtavietę.
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. Projektuoti ir programuoti žiniatinklio puslapių vartotojo sąsajas.
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Jaunesnysis
programuotojas, LTKS IV

Paramedikas, LTKS IV

Pastolių montuotojas, LTKS
III

Plytelių klojėjo padėjėjas,
LTKS II

2. Taikyti programinei įrangai kurti 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. Projektuoti ir programuoti žiniatinklio puslapių vartotojo sąsajas.
2. Taikyti programinei įrangai kurti 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. 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. Sandėliuoti pastolių elementus, gaminius, įrangą.
2. Paruošti ir sutvarkyti pastolių montuotojo darbo vietą.
3. Skaityti darbo brėžinius.
4. Sumontuoti ir išmontuoti surenkamas pastolių sistemas.
5. Sumontuoti ir išmontuoti pastolių apsaugos apdangalus.
1. Sandėliuoti plytelių klojimo medžiagas, gaminius ir įrangą pagal
nurodymus.
2. Paruošti ir sutvarkyti plytelių klojėjo darbo vietą pagal
nurodymus.
3. Paruošti apdailinamą plytelėmis paviršių pagal nurodymus.
4. Padėti klijuoti plyteles.
5. Užpildyti plytelių dangos siūles pagal nurodymus.
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Renginių ir poilsio
organizatorius, LTKS IV

Skardininkas, LTKS III

Skardininkas ir konstrukcijų
montuotojas, LTKS III

Socialinio darbuotojo
padėjėjas, LTKS III

Stalius, LTKS III

6. Padėti remontuoti plytelių dangą.
1. Parinkti klientų pageidavimus atitinkančias paslaugas.
2. Sudaryti paslaugų ar jų rinkinių sąmatas.
3. Sudaryti sutartis su klientais ir paslaugų teikėjais.
4. Organizuoti laisvalaikio renginius.
5. Organizuoti renginių ir poilsio veiklas.
6. Analizuoti renginių ir poilsio paslaugų rinką.
7. Organizuoti renginių ir poilsio paslaugų pardavimą.
8. Pristatyti ir reklamuoti renginius bei paslaugas.
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.
1. Sandėliuoti skardinimo ir konstrukcijų montavimo medžiagas,
gaminius, įrangą ir konstrukcijas.
2. Paruošti ir sutvarkyti skardininko, konstrukcijų montuotojo darbo
vietą.
3. Prikabinti, atkabinti krovinius.
4. Skaityti statinio darbo projektą.
5. Atlikti šaltkalvystės darbus.
6. Apdailinti fasadus skardos gaminiais.
7. Dengti stogus skarda.
8. Gaminti ortakius ir jų detales.
9. Montuoti ortakius.
10. Gaminti skardinius vamzdynų apdangalus.
11. Montuoti skardinius vamzdynų apdangalus.
12. Montuoti gelžbetonines konstrukcijas.
13. Betonuoti gelžbetoninių konstrukcijų sandūras.
14. Montuoti statinio metalines konstrukcijas.
15. Dažyti metalinių montuojamų konstrukcijų paviršius.
16. Montuoti statinio medines konstrukcijas.
17. Dažyti medinių montuojamų konstrukcijų paviršius.
1. Užmegzti ir palaikyti pasitikėjimu pagrįstą ryšį su klientu.
2. Padėti klientui kasdieniniame gyvenime.
3. Lavinti ir palaikyti kliento darbinius ir saviraiškos įgūdžius.
4. Tvarkyti ir valyti kliento asmeninius daiktus ir patalpas.
5. Kurti klientui saugią aplinką.
6. Teikti pagalbą klientui ir aplinkiniams agresijos protrūkio metu.
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.
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Stalius, dailidė, LTKS III

Šaltkalvis, LTKS III

Šaltkalvis, LTKS IV

6. Apdirbti medieną rankiniais elektriniais ir pneumatiniais staliaus
įrankiais.
7. Apdirbti medieną pozicinėmis (vieno technologinio 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 staliaus, dailidės darbams reikalingas medžiagas,
ruošinius, surinkimo vienetus, gaminius, įrangą ir konstrukcijas,
nustatyti medienos rūšis.
2. Paruošti ir sutvarkyti staliaus, dailidės darbo vietą.
3. Prikabinti, atkabinti krovinius.
4. Skaityti medienos gaminių darbo brėžinius.
5. Skaityti statinio darbo projektą.
6. Matuoti, žymėti medieną ir apskaičiuoti žaliavų sąnaudas.
7. Apdirbti medieną rankiniais įrankiais ir staklėmis.
8. Gaminti nesudėtingus medienos gaminius.
9. Apdirbti medieną rankiniais staliaus įrankiais.
10. Apdirbti medieną rankiniais elektriniais ir pneumatiniais
staliaus įrankiais.
11. Apdirbti medieną pozicinėmis (vieno technologinio veiksmo)
staklėmis.
12. Apdirbti medieną 3 ašių universaliais CNC medienos apdirbimo
centrais.
13. Klijuoti medienos gaminius, naudojant klijavimo įrenginius.
14. Gaminti tiesmetrinius gaminius ir kitus interjero elementus.
15. Gaminti langus, duris.
16. Paruošti staliaus gaminius realizuoti.
17. Montuoti medines laikančiąsias stogo konstrukcijas.
18. Montuoti karkasinių ir skydinių pastatų konstrukcijas.
19. Montuoti ręstinių pastatų sienas.
20. Montuoti langus ir duris.
21. Remontuoti medinius gaminius, konstrukcijas ir jų elementus.
22. Apdailinti konstrukcijas mediniais elementais.
23. Kloti parketo ir lentų grindis.
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. Šaltkalviškai apdirbti detales rankinėmis priemonėmis.
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Šaltkalvis, LTKS II

Šildymo, vėdinimo, oro
kondicionavimo sistemų
montuotojas, LTKS III

Traukinių manevrų
operatorius, LTKS IV

2. Šaltkalviškai apdirbti detales elektrinėmis, akumuliatorinėmis,
pneumatinėmis ir hidraulinėmis priemonėmis.
3. Dirbti, atsižvelgiant į detalių gamybai parengtą techninę
dokumentaciją.
4. Mechaniškai apdirbti metalines detales metalo pjovimo staklėmis
ir jas plastiškai deformuoti.
5. Ardyti mechanizmus, agregatus, junginius ir jų detales.
6. Remontuoti mechanizmus, agregatus, junginius ir jų detales.
7. Surinkti mechanizmus, agregatus, junginius ir detales.
8. Montuoti mechanizmus, agregatus ir junginius į įvairios
paskirties techninius objektus.
9. Tikrinti surinktų ir (ar) sumontuotų mechanizmų, agregatų ir
junginių kokybę.
1. Paruošti naudoti įrangą detalių mechaniniam apdirbimui ir
šaltkalviškoms operacijoms.
2. Paruošti medžiagas ir detales šaltkalviškoms operacijoms.
3. Šaltkalviškai apdirbti metalines detales.
4. Mechaniškai apdirbti metalines detales.
1. Sandėliuoti šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų
montavimo medžiagas, gaminius, įrangą.
2. Paruošti ir sutvarkyti šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo
sistemų montuotojo darbo vietą.
3. Skaityti statinio darbo projektą.
4. Montuoti vandens tiekimo, šildymo ir vėsinimo bei nuotakyno
vamzdžius.
5. Paruošti pastato konstrukcijas vamzdžiams tiesti.
6. Montuoti pastato vandeninės šildymo ir vėsinimo sistemos
vamzdynus ir prietaisus.
7. Montuoti pastato vandeninės šildymo ir vėsinimo sistemos
įrenginius.
8. Prižiūrėti pastato vandeninės šildymo ir vėsinimo sistemos
vamzdynus ir prietaisus.
9. Įrengti ortakių tinklus.
10. Montuoti pastato vėdinimo įrangą ir prietaisus.
11. Įrengti dūmų šalinimo sistemą.
12. Prižiūrėti pastato vėdinimo įrangą ir prietaisus.
13. Montuoti šilumos siurblius vandeninėse sistemose.
14. Montuoti šilumos siurblių sistemas, naudojančias F dujas ir
behalogenius šaldymo agentus.
15. Prižiūrėti šilumos siurblių sistemas.
1. Sukabinti ir atkabinti riedmenis.
2. Pildyti važtos ir traukinio krovinių gabenimo įforminimo tvarkos
dokumentus.
3. Prižiūrėti krovinių pakrovimą ir tvirtinimą vežant krovinius.
4. Manevruoti traukinius.
5. Vežti pavojingus krovinius.
6. Formuoti traukinius stotyse.
7. Įtvirtinti keliuose vagonus.
8. Perjungti iešmus.
9. Įjungti ir patikrinti geležinkelių riedmenų stabdžių veikimą.
10. Priimti ir perduoti traukos riedmenis.
11. Organizuoti keleivių vežimą traukiniais.
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12. Suteikti pirmąją pagalbą keleiviams.
13. Prižiūrėti keleivinio vagono konstrukciją, autosankabą,
važiuoklę, stabdžių įrangą.
14. Prižiūrėti keleivinio vagono elektros, šildymo, vandens tiekimo,
ventiliacijos ir kondicionavimo įrenginius.
1. Sandėliuoti konstrukcijų montavimo medžiagas, gaminius, įrangą
ir konstrukcijas.
2. Paruošti ir sutvarkyti konstrukcijų montuotojo darbo vietą.
3. Prikabinti, atkabinti krovinius.
4. Skaityti statinio darbo projektą.
5. Montuoti gelžbetonines konstrukcijas.
6. Betonuoti gelžbetoninių konstrukcijų sandūras.
7. Montuoti statinio metalines konstrukcijas.
8. Dažyti metalinių montuojamų konstrukcijų paviršius.
9. Montuoti statinio medines konstrukcijas.
10. Dažyti medinių montuojamų konstrukcijų paviršius.
1. Sandėliuoti automobilių kelio įrengimo medžiagas, gaminius ir
įrangą.
2. Paruošti ir sutvarkyti kelininko darbo vietą.
3. Skaityti statinio darbo projektą.
4. Suformuoti sankasą.
5. Įrengti paviršinio ir gruntinio vandens nutekėjimo sistemas.
6. Paruošti pagrindą kelio dangai.
7. Kloti asfalto dangą.
8. Prižiūrėti automobilių kelius.
9. Remontuoti automobilių kelius.
10. Horizontaliai ženklinti automobilių kelio važiuojamąją dalį.
11. Statyti automobilių kelio vertikalaus ženklinimo ženklus.
12. Atlikti baigiamuosius kelio apdailos darbus.
_____________________

Laikinai einantis švietimo, mokslo ir sporto ministro
pareigas

Algirdas Monkevičius

