LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
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
2021 m. kovo 18 d. Nr. V-421
Vilnius
Atsižvelgdama į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2021 m. kovo 10 d.
teikimą Nr. V7-92 „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
Kompetencijų sąrašas
1. Projektuoti ir programuoti žiniatinklio puslapių vartotojo sąsajas.
2. Taikyti programinei įrangai kurti taikomus informatikos
principus ir metodus.
3. Kurti tipinę programinę įrangą.
4. Analizuoti skirtingų tipų reikalavimus, apibūdinančius
kompiuterinę programą.
Jaunesnysis
5. Projektuoti tipines reliacines ir nereliacines (NoSQL) duomenų
programuotojas, LTKS IV
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. Sandėliuoti plytelių klojimo, tinkavimo medžiagas, gaminius ir
įrangą pagal nurodymus.
2. Paruošti ir sutvarkyti plytelių klojėjo, tinkuotojo darbo vietą
pagal nurodymus.
Plytelių klojėjo padėjėjas
3. Paruošti apdailinamą plytelėmis paviršių pagal nurodymus.
LTKS II
4. Padėti klijuoti plyteles.
5. Užpildyti plytelių dangos siūles pagal nurodymus.
Tinkuotojo padėjėjas, LTKS
6. Padėti remontuoti plytelių dangą.
II
7. Paruošti skiedinius tinkavimo darbams pagal nurodymus.
8. Paruošti statinio konstrukcijų paviršius tinkavimo darbams pagal
nurodymus.
9. Padėti tinkuoti statinių konstrukcijas.
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Nekilnojamojo turto
brokeris, LTKS IV

1. Rinkti, kaupti ir analizuoti informaciją apie nekilnojamojo turto
rinką.
2. Vykdyti nekilnojamojo turto objektų pirkėjų ir (ar) nuomininkų
paiešką.
3. Konsultuoti klientus nekilnojamojo turto pirkimo, pardavimo ar
nuomos klausimais.
4. Rengti nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarčių
projektus.
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