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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. KOVO 3 D. ĮSAKYMO NR. V-150 

„DĖL AKREDITACIJOS SUTEIKIMO UAB MOKYMO CENTRUI „AUTOMOBILIS“ 

PAPILDYMO 

 

 

2016 m. lapkričio 28 d.  Nr. V-1051 

Vilnius 

 

Atsižvelgdama į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2016 m. lapkričio 17 

d. teikimą Nr. V7-293 „Dėl institucijos, siekiančios įgyti teisę vertinti asmens įgytas kompetencijas, 

akreditavimo“, 

p a p i l d a u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 3 d. 

įsakymo Nr. V-150 „Dėl akreditacijos suteikimo UAB mokymo centrui „Automobilis“ priedo 

Kompetencijų (pagal kvalifikacijas), kurias vertinti suteikiama teisė UAB mokymo centrui 

„Automobilis“, sąrašą: 

 

Kvalifikacija Kompetencijos 

13. Apdailininko 1. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.  

2. Skaityti nesudėtingus darbo brėžinius. 

3. Parinkti reikiamus įrankius ir prietaisus apdailos darbams, sugebėti 

jais naudotis. 

4. Parinkti medžiagas apdailos darbams. 

5. Paruošti įvairius paviršius apdailos darbams. 

6. Tinkuoti lauko ir vidaus paviršius. 

7. Atlikti palangių įstatymą ir nuolajų formavimą.  

8. Kloti plyteles ant horizontalių ir vertikalių paviršių. 

9. Dažyti rankiniu ir mechanizuotu būdu įvairius paviršius. 

10. Dažyti fasadus. 

11. Klijuoti apmušalus 

14. Dažytojo 1. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.  

2. Parinkti reikiamas medžiagas dažymo darbams. 

3. Parinkti reikiamus įrankius, prietaisus ir mokėti jais naudotis. 

4. Paruošti lauko ir vidaus paviršius dažymo darbams.  

5. Dažyti įvairius paviršius rankiniais ir mechanizuotais įrankiais 

vandeniniais ir ne vandeniniais dažais.  

6. Klijuoti apmušalus 

15. Dažytojo padėjėjo  1. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. 

2. Parinkti reikiamas medžiagas paviršių paruošiamiesiems bei dažymo 

darbams. 
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3. Parinkti reikiamus įrankius, prietaisus jais naudotis. 

4. Paruošti įvairius paviršius dažymo darbams, užtepant plyšius, 

glaistant, gruntuojant. 

5. Dažyti vandeniniais ir nevandeniniais dažais. 

6. Tapetuoti vertikalius paviršius paprastais tapetais 

16. Pastatų 

renovatoriaus 

1. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. 

2. Skaityti nesudėtingus darbo brėžinius. 

3. Parinkti reikiamas medžiagas, mechanizmus ir prietaisus. 

4. Atlikti sutapdintų stogų remonto bei renovacijos darbus. 

5. Atlikti išorės apdailos renovacijos darbus. 

6. Atlikti pastatų hidroizoliacijos renovacijos darbus. 

7. Atlikti pastatų lauko sienų apšiltinimo su apdaila renovacijos darbus. 

8. Atlikti pastatų vidaus apdailos renovacijos darbus. 

9. Atlikti atitvarinių konstrukcijų, renovuojamų konstrukcijų 

demontavimo ir remonto darbus. 

10. Ardyti seną stogo dangą ir paruošti pagrindą naujiems stogo 

sluoksniams, juos apšiltinti, įrengti stogo dangą iš ritininių prilydomų 

medžiagų. 

11. Sutvarkyti seną fasado apdailą, paruošus pagrindą įrengti naują iš 

medžiagų atitinkančių šiuolaikinius reikalavimus. 

12. Įvertinti atitvarinių konstrukcijų defektus, numatyti priemones jiems 

ištaisyti, atlikti naujų montavimą – renovavimą 

17. Plytelių klojėjo 1. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. 

2. Skaityti nesudėtingus brėžinius, eskizus. 

3. Parinkti reikiamus įrankius ir prietaisus, mokėti jais naudotis. 

4. Parinkti medžiagas tinkavimui, plytelių klojimui. 

5. Paruošti paviršius tinkavimo, plytelių klojimo darbams. 

6. Nužymėti paviršius. 

7. Tinkuoti paviršius rankiniu būdu. 

8. Kloti plyteles ant horizontalių ir vertikalių paviršių. 

9. Atlikti plytelėmis dengtų paviršių remonto darbus 

18. Plytelių klojėjo 

padėjėjo 

1. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. 

2. Parinkti reikiamus įrankius ir prietaisus, jais naudotis. 

3. Parinkti medžiagas tinkavimui, plytelių klojimui. 

4. Paruošti skiedinį, gruntą ir hidroizoliacinę mastiką, klijus, cementinį 

glaistą.  

5. Užtepti hidroizoliacinę mastiką, gruntuoti paviršius. 

6. Pjauti, gręžti, perskelti ir šlifuoti plyteles.  

7. Priklijuoti plyteles ant nesudėtingų paviršių. 

8. Atlikti nesudėtingą plytelių dangos remontą 

19. Tinkuotojo  1. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.  

2. Parinkti reikiamus įrankius, prietaisus, mokėti jais naudotis. 

3. Paruošti paviršius tinkavimui.  

4. Nužymėti paviršius. 

5. Tinkuoti įvairius paviršius rankiniu ir mechanizuotu būdu. 
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6. Atlikti pagerinto tinko tinkavimo darbus. 

7. Tinkuoti durų, langų angokraščius, kolonas, piliastrus. 

8. Atlikti palangių įstatymą ir nuolajų formavimą 

20. Tinkuotojo padėjėjo 1. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. 

2. Parinkti reikiamus įrankius, prietaisus, paviršių paruošimui, 

tinkavimui, jais naudotis.  

3. Naudotis paaukštinimo priemonėmis. 

4. Paruošti paviršius tinkavimui.  

5. Nužymėti paviršius. 

6. Paruošti tinkavimo skiedinį. 

7. Užmesti skiedinį ant paviršiaus ir jį išlyginti 

_________________ 

 

 

Laikinai einanti švietimo ir mokslo  

ministro pareigas 

 

 

                                

                                Audronė Pitrėnienė 

  

 


