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1. ŪKIO SEKTORIAUS APIBŪDINIMAS 

Transportas, transportavimas – žmonių ar krovinių perkėlimas iš vienos vietos į kitą. Žodis kilęs 

iš lotyniškų žodžių trans (per, skersai) ir portare (nešti, gabenti). 

Pagal LR Transporto veiklos pagrindų įstatymą transportas - sudėtinė Lietuvos Respublikos ūkio 

ir socialinės infrastruktūros dalis, skirta tenkinti visuomenės ir ūkio subjektų poreikius vežti 

keleivius, bagažą ir (arba) krovinius. Transporto ir saugojimo paslaugų sektoriaus subjektai teikia 

paslaugas tenkinančias ūkio subjektų poreikius vežti keleivius, krovinius ir bagažą. Pagrindinė šio 

sektoriaus veikla – keleivių ir krovinių vežimas įvairiomis transporto rūšimis, kurios, pagal 

Transporto veiklos pagrindų įstatymą yra įvardijamos kaip kelių, geležinkelio, vandens ir oro.  

Norint teikti transportines paslaugas yra reikalinga atitinkama infrastruktūra, transporto 

priemonės, informacinės technologijos (bendrai – transporto objektai), kurios sudaro reikiamas 

sąlygas transportinei paslaugai sukurti. Taip pat tikslinga paminėti, kad norint pradėti krovinio ar 

keleivio transportavimo procesą yra reikalinga visa eilė papildomų paslaugų, kurios antžeminio 

transporto atveju dažnai įvardinamos kaip logistinės ar ekspedicinės paslaugos bei sandėliavimo 

(saugojimo) veikla. Aviacijoje prie tokių papildomų paslaugų priskirtinas orlaivių nuolatinio 

tinkamumo skraidyti palaikymas - paruošimas skrydžiui (einamoji techninė priežiūra) ir techninis 

aptarnavimas (periodinė techninė priežiūra).  

Parengtas Transporto ir saugojimo paslaugų standartas apima tik veiklas reikalingas pervežti 

krovinius ir keleivius, t.y.: 

• apimamos transporto rūšys, kurių pagalba galima vežti keleivius ir krovinius (neįtraukta 

veikla susijusi su vamzdynų transportu); 

• apimamos tik antžeminio transporto veiklos, susijusios su paslaugos teikimu ir organizavimu 

(neįtraukta infrastruktūros statybos ir eksploatavimo veikla, kuri yra būdinga kitiems 

profesinės veiklos sektoriams). Taip pat kol kas standarte nėra nagrinėjamos transporto 

inžinerijos veiklos, dėl kurių kyla daug diskusijų susijusių su galimu pastarųjų priskyrimu 

mechanikos arba šiam (transporto) sektoriui; 

• apimama orlaivių nuolatinio tinkamumo skraidyti palaikymo veikla, susijusi su tokiomis 

neatskirtinomis nuo skrydžio vykdymo veiklomis, kaip einamoji ir periodinė techninė 

priežiūra; 

• apimama logistikos, ekspedijavimo ir saugojimo veikla, kaip veikla „tiesiogiai susijusi su 

transportu“. 

Eurostat duomenimis, transporto sektoriaus dalis Lietuvos BVP struktūroje yra didesnė nei ES 

šalių vidurkis. Šiuo metu Transporto sektoriaus dalis šalies BVP sudaro apytiksliai 13 % ir yra 

didelė tikimybė, kad artimiausioje ateityje didės.  
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Transporto ir saugojimo sektorius vienas svarbiausių Lietuvos ekonominiam vystymuisi. Eurostat 

duomenimis Transporto, saugojimo ir telekomunikacijos sektoriuje dirba 8,5 % visų dirbančiųjų 

Lietuvos gyventojų. 

2014 m. Lietuvoje veikė 6714 transporto sektoriaus įmonės (7 % visų šalyje veikiančių įmonių). 

Šiuo metu transporto paslaugų eksportas sudaro apie 60 %  viso šalies paslaugų eksporto. 

Transporto paslaugos – populiariausios tarp visų Lietuvos eksportuojamų paslaugų.  

Transporto ir saugojimo paslaugų sektorių sudaro šie posektoriai:  

• kelių transportas; 

• kitas sausumos transportas;   

• geležinkelių transportas; 

• oro transportas; 

• vandens transportas; 

• kita, tiesiogiai su keleivių ir krovinių vežimu ir tvarkymu susijusi veikla; 

 

Kelių transportas 

Kelių transporto posektoriaus teikiamos paslaugos: keleivių vežimas keliais (keleivių vežimas 

miesto ar priemiestiniu bei tarpmiestiniu (tarptautiniu) sausumos transportu; transporto linijų 

miestas-oro uostas ar miestas-stotis veikla; vežimas atliekamas tvarkaraštyje nurodytais 

maršrutais, įlaipinant ir išlaipinant keleivius tam tikslui nustatytose stotelėse, laikantis iš anksto 

nustatytų tvarkaraščių; autobusai, troleibusai ir kt.; užsakomos, ekskursijų ir kitokios vienkartinės 

keleivinio transporto paslaugos (troleibusų nuoma pramoginiais tikslais, limuzinų nuoma su 

vairuotoju); mokyklų autobusų ar darbuotojų pervežimo autobusų eksploatavimas); krovinių 

vežimas keliais (miško medžiagos vežimas; gyvulių vežimas; greitai gendančių produktų vežimas; 

didžiagabaričių ir sunkiasvorių krovinių vežimas; birių krovinių vežimas, taip pat ir vežimas 

autocisternomis, įskaitant pieno surinkimą iš ūkių; automobilių vežimas; pašarų, atliekų ir 

antrinių žaliavų vežimas be jų surinkimo ar šalinimo, pavojingų krovinių vežimas), krovinių 

vežimo keliais transporto eksploatavimas, taksi paslaugų kelių transporte (transporto nuoma su 

vairuotoju) teikimas (kita privačių lengvųjų automobilių nuoma su vairuotojo samdymu). 

Kelių transportas šiame standarte apima vežimą automobilių keliais krovininėmis transporto 

priemonėmis (N2-N3 klasės), keleivinėmis transporto priemonėmis (M2-M3 klasės) bei su jomis 

naudojamomis priekabomis ar puspriekabėmis (O2-O4 klasės). 

Tipinės darbo vietos – transporto įmonės, teikiančios krovinių ar/ir keleivių vienkartinio ar 

reguliaraus pervežimo paslaugas Lietuvoje ir užsienyje, kitos įmonės, turinčios savo krovininių 

ar/ir keleivinių automobilių parką, naudojamą pagalbinėje gamyboje, pagrindinių savo veiklų 

aptarnavimui (pvz., statybos įmonės, karjerus valdančios įmonės), miestų, priemiestinio bei 

tarpmiestinio ir tarptautinio keleivių pervežimo įmonės, troleibusų parkai Kaune ir Vilniuje. 
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Tipinės darbo sąlygos – transporto priemonės vairavimas keliuose, įvairiu paros metu visais metų 

laikais. Vežimas transporto priemonėmis apima krovinių gabenimą ar keleivių vežimą nuo 

išsiuntimo/išvykimo iki paskirties vietos. 

Transporto priemonės vairuotojas užtikrina saugų ir savalaikį reiso atlikimą. 

Keleivinės transporto priemonės vairuotojo darbo pobūdis yra kontroliuoti keleivių laipinimą ir 

vežimą, jų bagažo vežimą, parduoti ir tikrinti bilietus, tvarkyti kelionės dokumentus. Darbuotojas 

dirba pagal nustatytą darbo grafiką ar atskirai suderintu laiku, gali būti ir pamaininis darbas. 

Dirbantysis yra bendrovės (AB, UAB ar kt.) darbuotojas. 

Krovininės transporto priemonės vairuotojo darbo pobūdis yra kontroliuoti krovinio krovimą, 

tvirtinimą ir vežimą, lydinčios dokumentacijos pildymą ir tikrinimą. Darbuotojas dirba pagal 

nustatytą darbo grafiką ar atskirai suderintu laiku, gali būti ir pamaininis darbas. Dirbantysis 

dažniausiai yra bendrovės (AB, UAB ar kt.) darbuotojas. 

Vykdant pervežimus kelių transportu įmonei reikalinga licencija, suteikianti teisę verstis kelių 

transporto ūkine komercine veikla. 

Vežantys pavojingus krovinius ar gyvūnus vairuotojai turi baigti papildomus mokymus. Jei 

vairuotojai turi patys krauti krovinius, jiems gali reikėti papildomų mokymų darbui su krovos 

įranga, taip pat su įranga, sumontuota jų vairuojamoje transporto priemonėje. Vežantys keleivius 

troleibusais vairuotojai turi išsilaikyti T kategoriją. 

Yra tikimasi, kad ekonomika ir toliau kils, tuo pačiu didės vartojimas, tai reiškia, kad poreikis 

pristatyti gamybai žaliavas ar galutinio vartojimo prekes vartotojams išliks ir didės. Todėl 

krovinių transporto priemonių vairuotojų poreikis ir toliau turėtų išlikti didelis. Šiuo metu tokių 

vairuotojų trūksta. 

Dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo, nepakankamai išvystytų miestų keleivinio transporto sistemų 

bei individualaus transporto populiarumo keleivinių transporto priemonių vairuotojų poreikis 

nėra toks didelis ir auga ne taip sparčiai, tačiau šių vairuotojų trūkumas taip pat jaučiamas. 

Didelė pažanga yra daroma kuriant automobilius su automatiniu vairavimu tai sudaro prielaidas, 

kad ateityje vairuotoją galėtų pakeisti robotai ir dėl to galėtų sumažėti vairuotojų poreikis. Tačiau 

dėl tebeesančių techninių problemų automatinio vairavimo sistemose bei teisinio reguliavimo 

(pvz., atsakomybė eismo įvykio atveju) trūkumo mažai tikėtina, kad artimiausius keletą metų 

vairuotojų poreikis galėtų sumažėti dėl techninės pažangos kuriant automatinio vairavimo 

sistemas. Labiau tikėtina, kad įdiegus daugiau pagalbinių, vairavimą lengvinančių sistemų, 

vairuotojams gali tekti perimti dalį transporto vadybininkams tenkančių pareigų. Todėl gali 

atsirasti didesnis poreikis vairuotojams, išmanantiems logistiką, transporto paslaugų veiklos 

organizavimą, klientų paiešką, gerai kalbantiems užsienio kalbomis. 

„Rail Baltica“ geležinkelio vėžės nutiesimo atveju, jei dalis krovinių srautų, šiuo metu vežamų 

kelių transportu, būtų perkelta į geležinkelį, yra tikimybė, kad dalis Pabaltijo regiono vairuotojų 

gali netekti darbo. 
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Kitas sausumos transportas 

Kito sausumos transporto posektoriaus teikiamos paslaugos apima vežimą funikulieriais arba 

kabamųjų lynų keliais (funikulierių, kabamųjų lynų kelių ir kt. eksploatavimas, jeigu jie yra miesto 

arba priemiestinio transporto sistemų dalis), funikulierių arba kabamųjų lynų transporto 

eksploataciją (jeigu jie yra miesto arba priemiestinio transporto sistemų dalis), vežimą žmogaus 

traukiamomis transporto priemonėmis (keleivių ar krovinių), vežimų žmogaus traukiamomis 

priemonėmis eksploatavimą. Šio posektoriaus kvalifikacijų poreikis yra labai mažas, apima vos 

keletą dešimčių darbuotojų. 

Šiuo metu Lietuvoje yra trys veikiantys funikulieriai. Du Kauno mieste ir vienas Vilniuje. Kauno 

mieste yra „Žaliakalnio„ funikulierius, priklausantis UAB „Kauno liftai“ ir „Aleksoto“ funikulierius, 

priklausantis UAB „Autrolis“. Vilniuje „Gedimino kalno“ funikulierių aptarnauja Vilniaus pilių 

direkcija. Esantys lynų keliai Lietuvoje skirti pramogoms – žiemos sporto šakų t.y. slidininkų 

tempimui. 

Funikulierių operatorius įlaipina ir išlaipina keleivius ir su jais važiuoja vagonėlyje – jo darbo vieta 

funikulieriaus vagonėlis.  

Vežimas žmogaus traukiamomis transporto priemonėmis apima turistinį, pramoginį žmonių 

vežimą triračiais dviračiais (pedalinė transporto priemonė). Vežimai vykdomi parkuose, kaimo 

turizmo sodybose ar kitose pramogų vietose. 

Funikulieriaus operatoriaus darbo pobūdis kontroliuoti keleivių įlaipinimą, vežimą ir išlaipinimą. 

Darbuotojas dirba pagal nustatytą darbo grafiką, gali būti ir pamaininis darbas. Darbuotojas yra 

bendrovės (AB, UAB) darbuotojas. 

Vežimas žmogaus traukiamomis transporto priemonėmis organizuojamas pagal susitarimą, 

užsakymą, sezono metu. Darbuotojas dažniausiai individualia veikla ar personalinės įmonės 

darbuotojas, šeimos narys, kaimo turizmo įmonė, turizmu ar renginių organizavimu užsiimanti 

įmonė. 

Ūkio posektorius priklauso nuo turistų srauto, turizmo plėtros pokyčių. Kauno funikulierių darbas 

– nuo viešojo transporto naudotojų skaičius. Nagrinėjant tendencijas. Žymių pasikeitimų 

nelaukiama. Gali kiek padidėti vežimo triračiais dviračiais apimtis, kaip ekologinio transporto 

senamiesčiuose panaudojimo galimybė. 
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Geležinkelių transportas  

Geležinkelių transporto posektoriaus teikiamos paslaugos: keleivių vežimas geležinkeliais (apima 

keleivių vežimą geležinkelio transporto priemonėmis magistralinių linijų tinklais, išdėstytais 

plačioje geografinėje teritorijoje; keleivių vežimą tarpmiestiniais geležinkeliais; transporto linijų 

miestas-oro uostas ar miestas-stotis veiklą; vežimą atliekamą tvarkaraštyje nurodytais maršrutais, 

įlaipinant ir išlaipinant keleivius tam tikslui nustatytose stotelėse, laikantis iš anksto nustatytų 

tvarkaraščių; tramvajus, požeminius ar estakadinius geležinkelius ir kt.), krovinių vežimas 

geležinkeliais (apima krovinių vežimą geležinkelio magistralinių linijų tinklais taip pat ir trumpų 

linijų krovinių geležinkeliais), geležinkelio transporto organizavimas (traukinių eismo 

organizavimas ir reguliavimas), manevravimas ir parengiamasis traukinio formavimas. 

Geležinkelio transporto įmonės yra tampriai susietos su geležinkelių infrastruktūra. Pagrindinė 

veikla vykdoma valdant geležinkelių eismą ir traukos riedmenis geležinkeliu. Išskiriamos 

pagrindinės darbo vietos: Traukinių mašinistas, Traukinio palydovas, Traukinio konduktorius, 

Geležinkelio transporto tvarkdarys, Stoties budėtojas, Skirstymo kalnelio operatorius, Traukinių 

derintojas, Kelyno budėtojas, Traukinio mašinisto padėjėjas, TVPP (JKTAP) operatorius, 

Ratstabdininkas, Iešmininkas. 

Įmonės veiklos organizuojamos kaip AB ar UAB bendrovės. Pagrindinė veikla yra keleivių ir 

krovinių pervežimai, eismo valdymas, kelių remontas, priežiūra ir tiesimas. 

Vykdant pervežimus geležinkelio transportu įmonei reikalinga licencija, suteikianti teisę verstis 

geležinkelių transporto ūkine komercine veikla. 

Posektoriaus technologinės ir organizacinės plėtros tendencijos. Statomi viešieji logistikos 

intermodaliniai terminalai Lietuvoje, leis stiprinti tarptautinį Lietuvos konkurencingumą, 

papildys šalies biudžetą ir sukurs papildomų darbo vietų. Tai vienas ambicingiausių transporto 

sistemos projektų. Viešieji logistikos centrai yra svarbus strateginis projektas visai mūsų šalies ir 

tarptautinei transporto sistemai bei logistikai. Intermodalinio terminalų statybų darbai jau 

vyksta, o išvysčius „Rail Baltica“ projektą, šios investicijos duos naudos visam regionui, verslui, 

jūrų ir oro uostams. 

„Rail Baltica“ projektas sujungiantis Lietuvą su  Lenkiją,  kitomis Baltijos šalimis bei leis pagerinti 

Vidurio ir Rytų Europos jungtį su Vokietija. Kas pagal prognozes užtikrintų apie 1000 darbo vietų 

intermodaliniuose terminaluose. Didėtų transporto specialistų poreikis. Reikės aukštos klasės 

specialistų aptarnauti ir prižiūrėti „Rail Baltica“ linija. Išaugtų krovinių ir keleivių pervežimai 

geležinkelių tarp šiaurės ir pietų šalių.  

Dėl Lietuvos Respublikos metropoliteno koncesijos įstatymo projekto NR. XIP-4842(3) ir Vilniaus 

miesto savivaldybės planų naujos transporto rūšies - greitojo tramvajaus - diegimo planų - 

Transporto ir saugojimo paslaugų sektoriuje numanomas naujų kvalifikacijų atsiradimas. 
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Oro transportas 

Oro transporto posektoriaus teikiamos paslaugos – tai: 

• keleivių vežimas oro transportu (keleivių vežimas oru reguliariuoju oro susisiekimu; 

užsakomieji keleiviniai reisai; parodomieji ir apžvalginiai skrydžiai; oro transporto priemonių 

nuoma keleivių vežimo tikslais su operatoriaus samdymu; bendrosios aviacijos veikla, tokia 

kaip  keleivių vežimas, kurį atlieką aeroklubai mokymo ar pramogų tikslais),  

• krovinių vežimas oro transportu (krovinių vežimas oru reguliariuoju oro susisiekimu; krovinių 

vežimas oro transportu tvarkaraštyje nenurodytu laiku; oro transporto priemonių nuoma 

krovinių vežimo tikslais su operatoriaus samdymu),  

• oro uostų valdymas, 

• orlaivių nepertraukiamo tinkamumo skraidyti palaikymas,  

• skrydžių valdymas. 

Nagrinėjant šį sektorių reikia atkreipti dėmesį, kad jame esančias darbo vietas galima skirstyti į 

kelias pagrindines kategorijas: 

• tiesiogiai su skrydžiais susijusios (orlaivių pilotai, palydovai, nuolatinio tinkamumo skraidyti 

palaikymo specialistai); 

• netiesiogiai su skrydžiais susijusios, tačiau padedančios jį vykdyti ir kontroliuoti (skrydžių 

vadovai); 

• skrydžius aptarnaujančios (aerodromų ir oro uostų eksploatavimas bei orlaivių antžeminis 

aptarnavimas – degalų papildymas, apdorojimas ledo ir sniego tirpikliais,  bei kita, paprastai 

priskiriama prie antžeminio aptarnavimo, veikla). 

Kadangi paskutinės kategorijos darbo vietos nereikalauja kompetencijų tiesiogiai susijusių su 

skrydžio vykdymu ar kontrole, jos šiame standarte nėra nagrinėjamos ir aprašomos. 

Kalbant apie tiesiogiai ir netiesiogiai su skrydžiais susijusias darbo vietas, reikia pažymėti, kad 

beveik visos šios veiklos yra licencijuojamos pagal EASA taisykles, joms yra taikomi įvairūs 

tarptautinių bei Europos Sąjungos teisės aktų standartai. Pagrindinė institucija atsakinga už 

atitinkamų darbo vietų kvalifikacijų pripažinimą yra LR Civilinės aviacijos administracija (CAA). 

Nagrinėjant šio sektoriaus veiklą ir galimas plėtros perspektyvas reikia pažymėti, kad augant ir 

tvirtėjant šalies ekonomikai, žmonių pragyvenimo lygiui, tarptautinių verslo ryšių skaičiui bei 

šalies, kaip turizmui palankios šalies įvaizdžiui, oro transporto paslaugos tampa vis aktualesnės 

didesniam skaičiui šalies ir užsienio gyventojų. Tą akivaizdžiai iliustruoja oficialūs LR statistikos 

departamento duomenys, atspindintys oro uostuose aptarnautų keleivių ir krovinių srautus 

pokriziniu laikotarpiu. Taip pat statistiniai duomenys liudija, kad iš pagrindinių (tarptautinių) 

šalies oro uostų yra vykdoma vis daugiau skrydžių (plečiasi maršrutų geografija). Į šalies oro 

uostus dirbti ateina naujos oro linijos (aviakompanijos). Orlaivių nuolatinio tinkamumo skraidyti 
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palaikymui statomi nauji angarai. Tai parodo didžiulį nuolatinio tinkamumo skraidyti palaikymo 

specialistų, bei kitų dalyvių poreikį šiame svarbiame transporto paslaugų posektoriuje.  

 

Vandens transportas 

Vandens transporto posektoriaus veiklos bruožus formuoja vandens transporto skirstymas į 

vidaus vandenų ir jūrų transportą, šios transporto rūšies priemonių aptarnavimas, specifinė upių 

ir jūrų uostų veikla. 

Vandens transporto posektoriaus teikiamos paslaugos: įvairių rūšių krovinių gabenimas 

sausakrūviais, konteineriniais, tanklaiviais, dujovežiais, refrižeratoriniais, žvejybos, karo bei kitais 

specialiosios paskirties jūrų laivais jūrų keliais bei vidaus vandenų transportu (keltais, 

savaeigėmis ir stumiamomis arba velkamomis baržomis, vilkikais, kateriais, žvejybos ir kitais 

pramoginiais bei pagalbiniais laivais) vidaus vandenų keliais, įskaitant ir uosto teritoriją, pagal 

tvarkaraštį arba be jo, taip pat naftos gręžinių platformų eksploatavimas, jūrų ir vidaus vandenų 

laivų nuoma su įgulos samdymu; vandens transporto aptarnavimas (navigacijos, laivų vedimo 

(locmanų), vilkimo, švartavimo, bunkeriavimo, laivų gelbėjimo ir kita veikla), krova iš laivų ir į 

laivus uoste, uosto infrastruktūros eksploatavimas, vandens taksi paslaugų teikimas. 

Svarbiausia vandens transporto veikla – krovinių gabenimas jūra ir jūrų krova uoste. Klaipėdos 

valstybinis jūrų uostas reikšmingas Lietuvos ekonomikai – jame sukuriama 5% Lietuvos bendrojo 

vidaus produkto, o tiesiogiai arba netiesiogiai uostas susijęs su 18% viso Lietuvos bendrojo 

vidaus produkto.  

Lietuvoje pagal statistikos departamento duomenis keleivių ir krovinių darbų apimtys didėja, 

nors laivų skaičius Lietuvoje kiek mažėja (nuo 143 – 2009, iki 109 – 2012 m). 

Pagrindinės šio posektoriaus plėtros tendencija – informacinių technologijų taikymas susijęs su 

krovos technikos, technologijų ir proceso valdymo naujovėmis, veiklos operatyvumu, bendrąja 

uosto pralaidumo ir saugumo sistemų plėtra,  siekiant didinti uosto konkurencingumą ūkio 

sektoriuje, šakoje bei tarpšakinėje šalies ir pasaulinėje rinkoje, siekti masto efekto, didinti jūrų 

transporto veiklos procesų greitį, patikimumą ir saugumą, mažinti paslaugų sąnaudas. 

 

Kita, tiesiogiai su keleivių ir krovinių vežimu ir tvarkymu susijusi veikla  

Kitos, tiesiogiai su keleivių ir krovinių vežimu ir tvarkymu susijusios veiklos posektoriaus 

teikiamos paslaugos: keleivinio transporto terminalų, stočių paslaugų teikimas; krovininio 

transporto terminalų, stočių paslaugų teikimas (transporto terminalų, tokių kaip geležinkelio 

stotis, autobusų stotis, prekių tvarkymo stotis eksploatavimas; krovinių sandėlių veikla 

(eksploatavimas); sandėliavimas, saugojimas, rūšiavimas, skirstymas, konsolidavimas (visų rūšių 

prekių saugyklų ir sandėlių eksploatavimas (grūdų elevatorių, bendrosios paskirties prekių 

sandėlių, sandėlių šaldytuvų, cisternų ir kt. eksploatavimas); prekių saugojimas užsienio prekybos 
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zonose; sušaldymas intensyvioje oro srovėje; transporto geležinkeliu, keliu, jūra ar oru operacijų 

tvarkymas ar organizavimas; grupinių ir individualių siuntų formavimas (įskaitant prekių 

surinkimą ir pristatymą bei siuntų grupavimą); prekių tvarkymo operacijos, pvz., laikinasis 

įpakavimas siekiant apsaugoti prekes vežant, ir išpakavimas, pavyzdžių atrinkimas, prekių 

svėrimas; vežimo dokumentų ir važtaraščių parengimas ir išdavimas); perkraustymo veiklos 

paslaugų teikimas (perkraustymo (persikėlimo) paslaugų teikimas įmonėms ir namų ūkiams 

sausumos kelių transportu); krovos darbų atlikimas (krovinių ar bagažo pakrovimas ir iškrovimas, 

nepriklausomai nuo juos vežančio transporto rūšies; krovinių pakrovimas ir iškrovimas uoste; 

krovininių vagonų pakrovimas ir iškrovimas); stovėjimo aikštelių paslaugų teikimas; Ekspeditorių 

paslaugų teikimas; agentų paslaugų teikimas (brokerių tarpininkavimas, užsakant vietą kroviniui 

laive arba orlaivyje;  jūrų krovinių ekspeditorių ir oru vežamų krovinių agentų veikla); vilkimas ir 

techninė pagalba kelyje. 

Tipinės darbo sąlygos ir darbo vietos yra gamybos įmonių padaliniai ir skyriai užsiimantys 

aprūpinimu, tiekimu, transporto, logistikos ar ekspedicinės įmonės. Darbo vietos apima 

sandėlius ar administracines patalpas (aukštesnių kvalifikacijų darbuotojams).  

Darbas organizuojamas periodiniu darbų ciklu, kuris apima žaliavų ar prekių užsakymą, 

pristatymą į sandėlį ar logistikos centrą; krovos darbus, perskirstymą ir išsiuntimą, dokumentų 

rengimą ir informacijos perdavimą. 

Specifiniai reikalavimai keliami akciziniams, greitai gendantiems, pavojingiems kroviniams kiek 

riboja arba kelia specifinius apskaitos sandėliavimo reikalavimus. 

Dėl mąsto ekonomijos, sandėliavimo veikla sėkmingai užsiima didelės, didelius prekių srautus 

apdorojančios bendrovės. 

Konkurencija skatina didinti logistikos procesų greitį, patikimumą ir saugumą, mažinti paslaugų 

kaštus, o tai pasiekiama naudojant našias , optimalias informacinių technologijų, programų ir 

technikos sistemas. Tokius būdu efektyvinamas darbas, tačiau nekvalifikuotų darbuotojų 

poreikio skaičius mažėja.  

Susisiekimo ministerijos planavimas viešųjų logistikos centrų bei po 2008 metų krizės 

atsigaunanti ekonomika didina šio ūkio posektoriaus darbų apimtis ir darbuotojų užimtumą. 

Panagrinėjus statistikos departamento teikiamus duomenis 2008 – 2012 metų, matome, kad 

įmonių skaičius sandėliavimo sektoriuje kiek didėja (apie 6 proc.), tačiau krovinių tvarkymo 

įmonių mažėja iki 14 proc., nors pardavimų pajamos auga 8 ir daugiau proc. 

Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis įmonių skaičiaus didėja šiuose veiklose (pagal 

EVRK2 klasifikatorių): H52 (sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla nuo 971 (2008) 

iki 1284 (2012)), H53 (Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla nuo 76 (2008) iki 88 (2012). Įmonių 

mažėja šiuose veikose (pagal EVRK2 klasifikatorių): H521 (sandėliavimas ir saugojimas) nuo 83 

(2008) iki 80 (2012), H5224 (Krovinių tvarkymas) nuo 79 (2008) iki 32 (2012). Tačiau analizuojant 

šiomis veiklomis užsiimančių įmonių pardavimų dinamiką, aiškios augimo tendencijos šiuose 
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veiklose H52, H521, H5224. Nežymus pajamų mažėjimas yra H53 veikloje. Planuojant steigti 

viešuosius logistikos centrus, plečiant Klaipėdos uosto infrastruktūrą, didėjant prekybos 

apimtims ir atsigaunant ekonomikai, galima prognozuoti šio ūkio posektoriaus augimą. 
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2. SEKTORIAUS POSEKTORIAI IR PAGRINDINIAI VEIKLOS 

PROCESAI 

Transporto ir saugojimo paslaugų sektoriaus posektoriams būdingi šie pagrindiniai veiklos 

procesai:  

Posektoriai Pagrindiniai veiklos procesai 

KELIŲ TRANSPORTAS • keleivių vežimas keliais 

• krovinių vežimas keliais 

KITAS SAUSUMOS 

TRANSPORTAS   

• vežimas funikulieriais arba kabamųjų lynų keliais  

• vežimas žmogaus traukiamomis transporto 

priemonėmis 

GELEŽINKELIŲ TRANSPORTAS • keleivių vežimas geležinkeliais 

• krovinių vežimas geležinkeliais 

• traukinių eismo organizavimas 

• manevravimas, traukinių formavimas ir aptarnavimas 

OROTRANSPORTAS • keleivių vežimas oro transportu 

• krovinių vežimas oro transportu 

• nepertraukiamo tinkamumo skraidyti palaikymas 

• oro uostų valdymas 

• skrydžių valdymas 

VANDENS TRANSPORTAS • krovinių vežimas vandens transportu 

• keleivių vežimas vandens transportu 

• jūrų uosto valdymas 

KITA, TIESIOGIAI SU KELEIVIŲ IR 

KROVINIŲ VEŽIMU IR 

TVARKYMU SUSIJUSI VEIKLA 

• keleivinio transporto terminalų, stočių paslaugų 

teikimas 

• krovininio transporto terminalų, stočių paslaugų 

teikimas 

• krovinių sandėlių veikla  

• sandėliavimas, saugojimas, rūšiavimas, skirstymas, 

konsolidavimas 

• prekių saugojimas užsienio prekybos zonose  

• sušaldymas intensyvioje oro srovėje  
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Posektoriai Pagrindiniai veiklos procesai 

• transporto geležinkeliu, keliu, jūra ar oru operacijų 

tvarkymas ar organizavimas 

• grupinių ir individualių siuntų formavimas (įskaitant 

prekių surinkimą ir pristatymą bei siuntų grupavimą) 

• prekių tvarkymo operacijos, pvz., laikinasis įpakavimas 

siekiant apsaugoti prekes vežant, ir išpakavimas, 

pavyzdžių atrinkimas, prekių svėrimas 

• vežimo dokumentų ir važtaraščių parengimas ir 

išdavimas;  

• perkraustymo veiklos paslaugų teikimas (perkraustymo 

(persikėlimo) paslaugų teikimas įmonėms ir namų 

ūkiams sausumos kelių transportu) 

• krovos darbų atlikimas (krovinių ar bagažo pakrovimas 

ir iškrovimas, nepriklausomai nuo juos vežančio 

transporto rūšies; krovinių pakrovimas ir iškrovimas 

uoste; krovininių vagonų pakrovimas ir iškrovimas) 

• ekspeditorių paslaugų teikimas 

• agentų paslaugų teikimas  
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3. SEKTORIAUS KVALIFIKACIJŲ SĄRAŠAS 

TRANSPORTO IR SAUGOJIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS KVALIFIKACIJOS 

Posektorius: KELIŲ TRANSPORTAS 

Kvalifikacijos pavadinimas Kvalifikacijos lygis pagal 

Lietuvos kvalifikacijų 

sandarą (LTKS) 

Kvalifikacijos lygis pagal Europos 

kvalifikacijų sandarą mokymuisi 

visą gyvenimą (EKS)  

1. Motorinių transporto 

priemonių keleiviams vežti 

vairuotojas 

IV IV 

2. Motorinių transporto 

priemonių kroviniams vežti 

vairuotojas 

IV IV 

3. Vairavimo mokytojas V V 

 

Posektorius: KITAS SAUSUMOS TRANSPORTAS 

Kvalifikacijos 

pavadinimas 

Kvalifikacijos lygis pagal 

Lietuvos kvalifikacijų sandarą 

(LTKS) 

Kvalifikacijos lygis pagal Europos 

kvalifikacijų sandarą mokymuisi visą 

gyvenimą (EKS)  

1. Nevariklinės 

transporto priemonės 

vairuotojas 

II II 

2. Lynų kelio vagonėlio 

operatorius 

III III 
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Posektorius: GELEŽINKELIŲ TRANSPORTAS 

Kvalifikacijos 

pavadinimas 

Kvalifikacijos lygis pagal 

Lietuvos kvalifikacijų sandarą 

(LTKS) 

Kvalifikacijos lygis pagal Europos 

kvalifikacijų sandarą mokymuisi visą 

gyvenimą (EKS)  

1. Ratstabdininkas II II 

2. Iešmininkas II II 

3. Skirstymo kalnelio 

operatorius 

III III 

4. Traukinių 

derintojas 

III III 

5. TVPP (JKTAP) 

operatorius 

III III 

6. Traukinio mašinisto 

padėjėjas 

III III 

7. Kelyno budėtojas IV IV 

8. Traukinio 

palydovas 

IV IV 

9. Traukinio 

konduktorius 

IV IV 

10. Traukinio 

mašinistas 

IV IV 

11. Traukinių eismo 

tvarkdarys 

V V 

12. Stoties budėtojas V V 
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Posektorius: ORO TRANSPORTAS 

Kvalifikacijos 

pavadinimas 

Kvalifikacijos lygis pagal 

Lietuvos kvalifikacijų sandarą 

(LTKS) 

Kvalifikacijos lygis pagal Europos 

kvalifikacijų sandarą mokymuisi visą 

gyvenimą (EKS)  

1. Orlaivių palydovas IV IV 

2. Orlaivių 

remontininkas 

IV IV 

3. Orlaivių 

mechanikas 

IV IV 

4. Skrydžių vadovas V V 

5. Orlaivių technikas 

mechanikas 

VI VI 

6. Orlaivių technikas 

avionikas 

VI VI 

7. Orlaivių pilotas VI VI 

 

Posektorius: VANDENS TRANSPORTAS 

Kvalifikacijos pavadinimas Kvalifikacijos lygis pagal 

Lietuvos kvalifikacijų 

sandarą (LTKS) 

Kvalifikacijos lygis pagal Europos 

kvalifikacijų sandarą mokymuisi visą 

gyvenimą (EKS)  

1. Vidaus vandenų 

transporto laivavedys 

IV IV 

2.Laivo elektrikas IV IV 

3. Motoristas IV IV 

4. Jūreivis IV IV 

5. Stividorius  VI VI 

6. Laivų 

elektromechanikas 

VI VI 

7. Laivų mechanikas VI VI 

8. Laivavedys VI VI 
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Posektorius: KITA, TIESIOGIAI SU KELEIVIŲ IR KROVINIŲ VEŽIMU IR TVARKYMU SUSIJUSI 

VEIKLA 

Kvalifikacijos pavadinimas Kvalifikacijos lygis pagal 

Lietuvos kvalifikacijų 

sandarą (LTKS) 

Kvalifikacijos lygis pagal Europos 

kvalifikacijų sandarą mokymuisi visą 

gyvenimą (EKS)  

1. Krovikas III III 

2. Pakuotojas III III 

3. Krovos darbų įrangos 

operatorius 

III III 

4. Sandėlių įrangos 

operatorius 

III III 

5. Sandėlininkas  IV IV 

6. Logistas ekspeditorius IV IV 

7. Ekspeditorius  VI  VI  

8. Transporto paslaugų 

tarpininkas (agentas, 

brokeris) 

VI VI 

9. Transporto vadybininkas  VI VI 

10. Logistikos 

vadybininkas  

VII VII 
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4. TARPSEKTORINĖS KVALIFIKACIJOS 

Kvalifikacijos 

pavadinimas 

Kvalifikacijos lygis 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų 

sandarą (LTKS) 

Kvalifikacijos lygis 

pagal Europos 

kvalifikacijų sandarą 

mokymuisi visą 

gyvenimą (EKS) 

Kitų sektorių, 

kuriems priklauso 

kvalifikacija, 

pavadinimas(-i) 

1. Stoties viršininkas VI VI Viešasis valdymas ir 

gynyba;  

Administracinė ir 

aptarnavimo veikla 

2. Transporto 

inžinierius 

(geležinkelio 

riedmenų) 

VI VI Didmeninė ir 

mažmeninė prekyba; 

Variklinių transporto 

priemonių ir 

motociklų remontas; 

Apdirbamoji gamyba 

3. Muitinės tarpininkas IV IV Viešasis valdymas ir 

gynyba;  

Privalomasis socialinis 

draudimas; 

Administracinė ir 

aptarnavimo veikla 

4. Elektromonteris IV IV Statyba; 

Apdirbamoji gamyba; 

Didmeninė ir 

mažmeninė prekyba;  

Variklinių transporto 

priemonių ir 

motociklų remontas 
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Kvalifikacijos 

pavadinimas 

Kvalifikacijos lygis 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų 

sandarą (LTKS) 

Kvalifikacijos lygis 

pagal Europos 

kvalifikacijų sandarą 

mokymuisi visą 

gyvenimą (EKS) 

Kitų sektorių, 

kuriems priklauso 

kvalifikacija, 

pavadinimas(-i) 

 

5. Riedmenų remonto  

šaltkalvis 

IV IV Didmeninė ir 

mažmeninė prekyba;  

Variklinių transporto 

priemonių ir 

motociklų remontas; 

Apdirbamoji gamyba 

6. Šaltkalvis 

remontininkas 

suvirintojas 

IV IV Didmeninė ir 

mažmeninė prekyba; 

Variklinių transporto 

priemonių ir 

motociklų remontas; 

Apdirbamoji gamyba 

7. Elektromechnikas IV IV Didmeninė ir 

mažmeninė prekyba; 

Variklinių transporto 

priemonių ir 

motociklų remontas; 

Apdirbamoji gamyba 

8. Vagonų tikrintojas III III Variklinių transporto 

priemonių ir 

motociklų remontas 

9. Vagonų 

remontininkas 

III III Variklinių transporto 

priemonių ir 

motociklų remontas; 

Apdirbamoji gamyba 



  

 
 26 

Kvalifikacijos 

pavadinimas 

Kvalifikacijos lygis 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų 

sandarą (LTKS) 

Kvalifikacijos lygis 

pagal Europos 

kvalifikacijų sandarą 

mokymuisi visą 

gyvenimą (EKS) 

Kitų sektorių, 

kuriems priklauso 

kvalifikacija, 

pavadinimas(-i) 

 

 

10. Konduktorius 

kontrolierius 

III III Viešasis valdymas ir 

gynyba;  

Privalomasis socialinis 

draudimas 

Administracinė ir 

aptarnavimo veikla 

11. Laivo virėjas III III Apgyvendinimo ir 

maitinimo paslaugų 

sektorius 

12. Paštininkas – 

kurjeris  

III III Administracinė ir 

aptarnavimo veikla 

13. Krautuvų (tame 

tarpe auto bei 

elektrinių) operatorius 

III III Statyba; 

Apdirbamoji gamyba; 

Didmeninė ir 

mažmeninė prekyba 
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5. KVALIFIKACIJŲ APRAŠAI 

5.1. Posektorius: kelių transportas 

5.1.1. Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojas 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojas 

(LTKS IV ir EKS IV) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: IV 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandarą: IV 

Veiklos objektas: transporto priemonių vairavimas, kitų su reisu susijusių darbų atlikimas. 

Veiklos uždaviniai:  

• vairuoti keleiviams vežti skirtą transporto priemonę;  

• saugiai vežti keleivius;  

• tvarkyti su vairuotojo darbu susijusią dokumentaciją. 

Kvalifikacijų vienetai, būtini įgyti, norint suteikti kvalifikaciją: privalomi visi kvalifikacijos 

apraše nurodyti kvalifikacijos vienetai. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: darbo vietos pagal įmonių ar įstaigų tipus 

neribojamos; kelių transporto ir kitos autoparką turinčios įmonės; darbas apima transporto 

priemonių vairavimą, saugų keleivių vežimą, dokumentacijos tvarkymą, kylančių organizacinių ir 

techninių problemų reisų metu sprendimą. 

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją turi 

turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, siekti įgyti ar būti įgijęs D kategoriją. 



  

 
 29 

 

Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Transporto 

priemonių techninė 

eksploatacija 

LTKS IV 

 

Eksploatuoti transporto 

priemonę 

Transporto priemonės instrukcija 

naudotojui. 

Transporto priemonės gamintojo techninės 

priežiūros instrukcija. 

Transporto priemonės patikra prieš reisą, 

reiso metu, po reiso. 

Įrankiai ir įranga techniniam transporto 

priemonės aptarnavimui. 

Transporto priemonėje naudojami 

eksploataciniai skysčiai. 

Eksploatacinių skysčių keitimo 

periodiškumas. 

Padangų slėgis, jų keitimo vietomis tvarka ir 

periodiškumas. 

Transporto priemonės parengimas vilkimui. 

Identifikuoti transporto 

priemonės gedimus, 

pašalinti nesudėtingus 

transporto priemonės 

gedimus 

Transporto priemonės, atitinkančios trijų ar 

keturių žvaigždučių kategoriją pagal IRU 

Tarptautinę turistinių autobusų klasifikavimo 

sistemą, agregatai ir sistemos. 

Informacinių transporto priemonės prietaisų, 

indikatorių (kontrolės prietaisų) paskirtis. 

Transporto priemonės, atitinkančios trijų ar 

keturių žvaigždučių kategoriją pagal IRU 

Tarptautinę turistinių autobusų klasifikavimo 

sistemą, gedimų požymiai turintys įtakos 

saugiam eismui ir aplinkai. 

Transporto priemonės rato keitimas. 

Transporto priemonės elektros prietaisų 

saugiklių, šviesos prietaisų lempučių 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

keitimas. 

 

Transporto priemonės stabdžių sistemos 

darbinio slėgio užtikrinimas. 

Saugus, 

ekonomiškas, 

aplinką tausojantis, 

transporto 

priemonių 

vairavimas 

LTKS IV 

 

Saugiai, tausojant 

aplinką, vairuoti 

transporto priemonę 

įvairiomis eismo 

sąlygomis 

Kelių eismo taisyklės, kiti su kelių eismu 

susiję teisės aktai. 

Tausojantis transporto priemonę bei aplinką, 

taupantis degalus transporto priemonės, 

atitinkančios trijų ar keturių žvaigždučių 

kategoriją pagal IRU Tarptautinę turistinių 

autobusų klasifikavimo sistemą reikalavimus 

vairavimas. 

Kaimyninių ir kitų Europos valstybių Kelių 

eismo taisyklių ypatumai. 

Kairiapusio eismo ypatumai. 

Eismas tuneliuose. 

Naudojimasis keltais. 

Numatyti pavojingas 

situacijas kelyje 

Saugus transporto priemonės, atitinkančios 

trijų ar keturių žvaigždučių kategoriją pagal 

IRU Tarptautinę turistinių autobusų 

klasifikavimo sistemą reikalavimus 

vairavimas numatant pavojingas situacijas 

įvairiomis oro, aplinkos ir eismo sąlygomis, 

skirtingomis, slidžiomis kelių dangomis. 

Ratų grandinių naudojimas. 

Pirmosios pagalbos suteikimas. 

Saugus keleivių 

vežimas 

LTKS IV 

Numatyti netinkamų 

veiksmų darbe teisines 

pasekmes 

Keleivių ir bagažo vežimą reglamentuojantys 

Lietuvos Respublikos ir tarptautiniai teisės 

aktai, taisyklės. 

LR Darbo kodeksas. 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

 Darbo sutartys. 

LR Civilinis kodeksas. 

 

Materialinės atsakomybės sutartys, 

komercinių paslapčių saugojimas. 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 

LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. 

LR kelių transporto kodeksas. 

LR muitinės kodeksas. 

Bendrijos muitinės kodeksas. 

LR Administracinių teisės pažeidimų 

kodeksas. 

LR Baudžiamasis kodeksas. 

Atsakomybė už tachografo nenaudojimą ar 

jo rodmenų klastojimą. 

Atsakomybė už muitinės nustatytų 

reikalavimų nevykdymą ir kontrabandą. 

Laikytis darbo ir poilsio 

režimo 

Teisės aktai, nustatantys vairuotojų darbo ir 

poilsio režimus. 

Transporto priemonėje įrengto tachografo 

naudojimas. 

Vairuotojų darbo ir poilsio laiko duomenų 

nuskaitymas iš tachografų ir perdavimas 

saugojimui. 

Asmeninė ir darbo vietos higiena, apsauga. 

Sveikatos būklės profilaktika. 

Visavertė mityba. 

Saugiai laipinti 

keleivius, užtikrinti 

keleivių saugumą ir 

Transporto priemonės, atitinkančios trijų ar 

keturių žvaigždučių kategoriją pagal IRU 

Tarptautinę turistinių autobusų klasifikavimo 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

patogumą vežant sistemą, instrukcija naudotojui. 

Maksimalūs leidžiami transporto priemonės 

matmenys. 

Leidžiamos bendrosios transporto 

priemonės masės bei ašių apkrovos. 

Transporto priemonės stovumo ir svorio 

centras. 

Transporto priemonės talpa, rizika dėl 

transporto priemonės perkrovimo ar 

netinkamo keleivių susodinimo. 

Keleivių laipinimo terminalai ir įranga. 

Specialių keleivių grupių vežimas. 

Vairuotojo ir keleivių bendravimas (gimtąja ir 

užsienio kalbomis) bei konfliktų sprendimas. 

Keleivių informavimo sistemos. 

Keleivinio transporto judėjimo apribojimai. 

Tvarkyti keleivių vežimo 

dokumentaciją 

Transporto priemonės dokumentai 

(liudijimai, sertifikatai, draudimas ir kt.). 

Dokumentų vežant keleivius vidaus ir 

tarptautiniais maršrutais naudojimas. 

Transporto lengvatos keleiviams. 

Keleivių vežėjų veiklos licencijavimas. 

Keleivių draudimas. 

Kelių naudotojų mokesčiai. 

Naudotis navigacinėmis 

sistemomis, ryšio 

priemonėmis bei kitais 

IT įrenginiais 

Navigacinių sistemų naudojimas. 

Ryšio priemonių naudojimas. 

Kitų IT įrenginių naudojimas. 
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Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

 
Kvalifikacijos kodas Lietuvos 

Respublikos kvalifikacijų ir mokymo 

bei studijų programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos 

Sąjungos ir tarptautiniams 

standartams (jeigu taikoma)  

 

Reikalavimai kvalifikacijos 

suteikimui 

Kvalifikacija yra suteikiama įgijus kompetencijas 

mokantis pagal formalias pirminio profesinio mokymo 

programas, taip pat mokantis neformaliuoju ir 

savaiminiu būdais 

Kvalifikacijos aprašą tvirtinanti 

institucija 

 

Kvalifikacijos aprašas galioja iki   

Kvalifikacijos aprašą parengė M. Vilkickas, A. Petraška, V. Zinkevičiūtė 
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5.1.2. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas 

(LTKS IV ir EKS IV) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: IV 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandarą: IV 

Veiklos objektas: transporto priemonių vairavimas, kitų su reisu susijusių darbų atlikimas. 

Veiklos uždaviniai:  

• vairuoti krovininę transporto priemonę;  

• saugiai gabenti krovinius;  

• tvarkyti su vairuotojo darbu susijusią dokumentaciją. 

Kvalifikacijų vienetai, būtini įgyti, norint suteikti kvalifikaciją: privalomi visi kvalifikacijos 

apraše nurodyti pagrindiniai kvalifikacijos vienetai ir bent vienas iš nurodytų specializacijos 

kvalifikacijų vienetų. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: darbo vietos pagal įmonių ar įstaigų tipus 

neribojamos; kelių transporto ir kitos autoparką turinčios įmonės; darbas apima transporto 

priemonių vairavimą, saugų krovinių gabenimą, dokumentacijos tvarkymą, kylančių 

organizacinių ir techninių problemų reisų metu sprendimą. 

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją turi 

turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, siekti įgyti ar būti įgijęs C (ar C ir CE) kategoriją. 



  

 
 35 

 

Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų 

lygmenį pagal 

Lietuvos 

kvalifikacijų 

sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Transporto 

priemonių ir jų 

junginių techninė 

eksploatacija 

LTKS IV 

 

Eksploatuoti transporto 

priemonę ar transporto 

priemonių junginį 

Transporto priemonės instrukcija 

naudotojui. 

Transporto priemonės gamintojo techninės 

priežiūros instrukcija. 

Įrankiai ir įranga techniniam transporto 

priemonės aptarnavimui. 

Transporto priemonėje naudojami 

eksploataciniai skysčiai. 

Eksploatacinių skysčių keitimo 

periodiškumas. 

Padangų slėgis, jų keitimo vietomis tvarka ir 

periodiškumas. 

Autonominio šildytuvo tikrinimas. 

Transporto priemonės parengimas vilkimui. 

Identifikuoti transporto 

priemonės gedimus, 

pašalinti nesudėtingus 

transporto priemonės 

gedimus 

Transporto priemonės bei transporto 

priemonių junginio, atitinkančių paskutinius 

ar priešpaskutinius EURO reikalavimus, 

agregatai ir sistemos. 

Informacinių transporto priemonės prietaisų, 

indikatorių (kontrolės prietaisų) paskirtis. 

Transporto priemonės bei transporto 

priemonių junginio, atitinkančių paskutinius 

ar priešpaskutinius EURO reikalavimus, 

gedimų požymiai turintys įtakos saugiam 

eismui ir aplinkai. 

Transporto priemonės rato keitimas. 

Transporto priemonės elektros prietaisų 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų 

lygmenį pagal 

Lietuvos 

kvalifikacijų 

sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

saugiklių, šviesos prietaisų lempučių 

keitimas. 

Transporto priemonės stabdžių sistemos 

darbinio slėgio užtikrinimas. 

Saugus, 

ekonomiškas, 

aplinką tausojantis, 

transporto 

priemonių ir jų 

junginių vairavimas 

 LTKS IV 

 

Saugiai, tausojant 

aplinką, vairuoti 

transporto priemonę bei 

transporto priemonių 

junginį įvairiomis eismo 

sąlygomis 

Kelių eismo taisyklės, kiti su kelių eismu 

susiję teisės aktai. 

Tausojantis transporto priemonę bei aplinką, 

taupantis degalus transporto priemonės bei 

transporto priemonių junginio, atitinkančių 

paskutinius ar priešpaskutinius EURO 

reikalavimus vairavimas. 

Kaimyninių ir kitų Europos valstybių Kelių 

eismo taisyklių ypatumai. 

Kairiapusio eismo ypatumai. 

Eismas tuneliuose. 

Naudojimasis keltais. 

Numatyti pavojingas 

situacijas kelyje 

Saugus transporto priemonės bei transporto 

priemonių junginio, atitinkančių paskutinius 

ar priešpaskutinius EURO reikalavimus 

vairavimas numatant pavojingas situacijas 

įvairiomis oro, aplinkos ir eismo sąlygomis, 

skirtingomis, slidžiomis kelių dangomis. 

Ratų grandinių naudojimas. 

Pirmosios pagalbos suteikimas. 

Saugus krovinių 

pakrovimas bei 

iškrovimas, 

Numatyti netinkamų 

veiksmų darbe teisines 

pasekmes 

LR Darbo kodeksas. 

Darbo sutartys. 

LR Civilinis kodeksas. 

Materialinės atsakomybės sutartys, 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų 

lygmenį pagal 

Lietuvos 

kvalifikacijų 

sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

gabenimas 

 LTKS IV 

 

komercinių paslapčių saugojimas. 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 

 

Krovinių vidaus vežimo kelių transportu 

taisyklės. 

Krovinių, vežamų kelių transporto 

priemonėmis, išdėstymo ir tvirtinimo 

taisyklės. 

Krovinių tarptautinių vežimų kelių 

transportu taisyklės. 

LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. 

LR kelių transporto kodeksas. 

LR muitinės kodeksas. 

LR Administracinių teisės pažeidimų 

kodeksas. 

LR Baudžiamasis kodeksas. 

Atsakomybė už tachografo nenaudojimą ar 

jo rodmenų klastojimą. 

Atsakomybė už muitinės nustatytų 

reikalavimų nevykdymą ir kontrabandą. 

Laikytis darbo ir poilsio 

režimo 

Teisės aktai, nustatantys vairuotojų darbo ir 

poilsio režimus. 

Transporto priemonėje įrengto tachografo 

naudojimas. 

Vairuotojų darbo ir poilsio laiko duomenų 

nuskaitymas iš tachografų ir perdavimas 

saugojimui. 

Asmeninė ir darbo vietos higiena, apsauga. 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų 

lygmenį pagal 

Lietuvos 

kvalifikacijų 

sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Sveikatos būklės profilaktika. 

Visavertė mityba. 

 

 

Saugiai pakrauti ir 

iškrauti, tvirtinti krovinį, 

užtikrinti krovinio 

saugumą gabenant 

Bendros paskirties dengtos transporto 

priemonės ar transporto priemonių junginio, 

atitinkančių paskutinius ar priešpaskutinius 

EURO reikalavimus, naudotojo instrukcija. 

Maksimalūs leidžiami transporto priemonių 

ir jų junginių matmenys. 

Leidžiamos bendrosios transporto 

priemonių masės bei ašių apkrovos. 

Ašių apkrovų davikliai. 

Transporto priemonės stovumo ir svorio 

centras. 

Rizika dėl per sunkaus ar netinkamai 

paskirstyto krovinio. 

Krovinių terminalai. 

Multimodaliniai ir intermodaliniai vežimai. 

Pakuočių ir padėklų tipai. 

Tara, krovinių pakavimas, markiravimas. 

Krovinių fiksavimas ir tvirtinimas, 

ženklinimas. 

Krovinių patikra gabenimo metu. 

Krovos įrangos naudojimas. 

Krovinių dengimas. 

Nestandartiniai kroviniai. 

Krovininio transporto judėjimo apribojimai. 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų 

lygmenį pagal 

Lietuvos 

kvalifikacijų 

sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Tvarkyti krovinių vežimo 

dokumentaciją 

Transporto priemonės dokumentai 

(liudijimai, sertifikatai, draudimas ir kt.). 

 

 

 

Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties 

konvencija CMR (Convention relative au 

contrat de transport international de 

Marchandises par Route). 

Tarptautinio krovinio važtaraščio CMR 

pildymas. 

Muitinės konvencija dėl tarptautinio krovinių 

gabenimo (TIR (Transports Internationaux 

Routiers) sistema). 

Gabenamo krovinio bei grynų pinigų 

deklaravimas. 

Padidintos rizikos prekių, kurios nėra jautrios 

prekės ir todėl jas galima transportuoti ir ES 

teritorijoje, sąrašas. 

Susitarimas dėl greitai gendančių maisto 

produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam 

gabenimui naudojamų specialių transporto 

priemonių (ATP (Accord relatif aux 

Transports internationaux de denrées 

Périssables et aux engins spéciaux à utiliser 

pour ces transports)). 

Tarptautinis tam tikrų prekių (išskyrus 

transporto priemones) laikinojo įvežimo 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų 

lygmenį pagal 

Lietuvos 

kvalifikacijų 

sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

dokumentas ATA (Admission 

Temporaire/Temporary Admission). 

Bendrijos muitinės kodeksas. 

Krovinių vežimo dokumentai, kelionės 

leidimai. 

Krovinių vežėjų veiklos licencijavimas. 

Krovinių draudimas. 

Kelių naudotojų mokesčiai. 

Naudotis navigacinėmis 

sistemomis, ryšio 

priemonėmis bei kitais IT 

įrenginiais 

Navigacinių sistemų naudojimas. 

Ryšio priemonių naudojimas. 

Kitų IT įrenginių naudojimas. 

Saugiai gabenti 

pavojingus krovinius 

Europos šalių sutartis dėl Tarptautinio 

pavojingųjų krovinių vežimo kelių 

transportu (ADR (Accord européen relatif au 

transport international des marchandises 

Dangereuses par Route). 

Pavojingų krovinių klasės. 

Transporto priemonių tipai pavojingų 

krovinių gabenimui. 

Pavojingų krovinių gabenimo saugos 

instrukcija. 

Transporto priemonės paruošimo pavojingų 

krovinių gabenimui instrukcija. 

Žymėjimas ir ženklinimas. 



  

 
 41 

 

Specializacijos kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos kvalifikacijų 

sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Specializuotų transporto 

priemonių naudojimas 

LTKS IV 

 

Naudotis specializuota 

transporto priemone 

Transporto priemonių su 

temperatūriniu režimu naudotojo 

instrukcija. 

Autovežio naudotojo instrukcija. 

Savivarčio naudotojo instrukcija. 

Prie krovininės transporto 

priemonės montuojama 

papildoma įranga ir jos 

naudojimas. 

Skystų krovinių gabenimas 

cisternomis 

LTKS IV 

 

Paruošti transporto 

priemonę skystų 

krovinių gabenimui 

Transporto priemonės paruošimo 

skystų krovinių gabenimui 

instrukcija. 

Saugiai užpildyti bei 

ištuštinti cisterną 

Cisternų tipai. 

Užpildymo/ištuštinimo įranga. 

Užtikrinti skysto 

krovinio saugumą 

kelionės metu 

Skystų krovinių gabenimo 

instrukcija. 

Medienos gabenimas 

LTKS IV 

 

Paruošti transporto 

priemonę medienos 

gabenimui 

Transporto priemonės paruošimo 

medienos gabenimui instrukcija. 

Transporto priemonių medienai 

vežti tipai. 

Saugiai pakrauti ir 

iškrauti, tvirtinti 

medieną 

Medienos krovimo įrangos tipai. 

Medienos krovimo įrangos 

naudojimo instrukcija. 

Užtikrinti krovinio 

saugumą kelionės metu 

Medienos vežimo kelių transportu 

reikalavimai. 

 



  

 
 42 

Specializacijos kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos kvalifikacijų 

sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

 

Medienos tvirtinimo priemonės 

Gyvūnų gabenimas 

LTKS IV 

 

Paruošti transporto 

priemonę gyvūnų 

gabenimui 

Transporto priemonės paruošimo 

gyvūnų gabenimui instrukcija. 

Transporto priemonių gyvūnams 

vežti tipai. 

Gyvūnus vežančios transporto 

priemonės ženklinimas. 

Užtikrinti tinkamas 

sąlygas gabenamiems 

gyvūnams. 

Gyvūnų vežimo taisyklės. 

Gyvūnų laipinimo, šėrimo, 

girdymo, temperatūros užtikrinimo 

įranga. 

 

Kiti duomenys apie kvalifikacija: 

 
Kvalifikacijos kodas Lietuvos 

Respublikos kvalifikacijų ir mokymo 

bei studijų programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos 

Sąjungos ir tarptautiniams 

standartams (jeigu taikoma)  

 

Reikalavimai kvalifikacijos 

suteikimui 

Kvalifikacija yra suteikiama įgijus kompetencijas 

mokantis pagal formalias pirminio profesinio mokymo 

programas, taip pat mokantis neformaliuoju ir 

savaiminiu būdais 

Kvalifikacijos aprašą tvirtinanti 

institucija 

 

Kvalifikacijos aprašas galioja iki   

Kvalifikacijos aprašą parengė M. Vilkickas, A. Petraška, V. Zinkevičiūtė 
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5.1.3. Vairavimo mokytojas 

 
Kvalifikacijos pavadinimas: Vairavimo mokytojas (LTKS V ir EKS V) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: V 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandarą: V 

Veiklos objektas: asmenų, siekiančių įgyti teisę vairuoti transporto priemonę, mokymas. 

Veiklos uždaviniai:  

• mokyti asmenis, siekiančius įgyti teisę vairuoti;  

• mokyti asmenis, siekiančius įgyti vairuotojo kvalifikaciją kroviniams ar keleiviams vežti;  

• tvarkyti su vairavimo mokytojo darbu susijusią mokymo apskaitos dokumentaciją. 

Kvalifikacijų vienetai, būtini įgyti, norint suteikti kvalifikaciją: privalomi visi kvalifikacijos 

apraše nurodyti pagrindiniai kvalifikacijos vienetai ir bent du specializacijos kvalifikacijų vienetai. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: darbo vietos pagal įmonių ar įstaigų tipus 

neribojamos; įmonėse, turinčiose Valstybinės kelių transporto inspekcijos išduotą liudijimą, 

leidžiantį užsiimti vairuotojų mokymo veikla. Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: asmuo, 

siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją turi turėti vidurinį išsilavinimą ir teisę vairuoti B 

kategorijos transporto priemonę. 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų 

lygmenį pagal 

Lietuvos 

kvalifikacijų 

sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Vairavimo mokymas 

 LTKS V 

 

Gebėti nustatyti vairavimo 

mokymosi poreikius 

Pedagogikos ir andragogikos 

pagrindai. 

Sąmoningos drausmės, elgesio 

kultūros ir asmens orumo 

pripažinimo ugdymas. 

Mokinių pažinimas, jų individualios 

savybės. 

Profesinio ugdymo veiksniai ir jų 

sąveika. 

Vairuotojų rengimo turinys, metodai, 

formos. 

Mokymo proceso tipai ir kryptys. 

Žinių ir įgūdžių tikrinimo didaktika. 

Vairuotojų rengimo pedagoginės 

problemos. 

Savarankiškas mokymasis. 

Vairuotojo pareigos, atsakomybės 

ugdymas. 

Psichologijos mokslas, pagrindinės 

sąvokos. 

Mokymo, mokymosi ir mokytojo 

psichologijos vaidmuo. 

Mokytojo ir mokinių bendravimas 

bei konfliktų sprendimas. 

Padėti besimokantiesiems, 

ugdytis vairuotojams reikalingas 

Kelių eismo psichologija.  

Psichomotorika ir jos lavinimas. 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų 

lygmenį pagal 

Lietuvos 

kvalifikacijų 

sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

psichologines savybes ir etines 

normas, spręsti psichologines 

vairavimo mokymosi problemas 

Konfliktinės ir avarinės situacijos. 

Vairuotojų elgesio psichologiniai 

faktoriai.  

Socialinės tendencijos. 

Kitų eismo dalyvių elgesio 

prognozavimas. 

Vairuotojo apkrovos.  

Nuovargis. 

Alkoholio, kitų narkotikų ir vaistų 

poveikio įtaka vairuotojo elgesiui. 

Vairuotojų biografiniai duomenys, 

amžius ir patirtis. 

Žinių ir įgūdžių tikrinimo 

psichologija bei etika. 

Eismo pažeidėjų perauklėjimo 

problemos. 

Planuoti, organizuoti ir vertinti 

mokymo procesą bei jo 

rezultatus 

Teisės aktai, nustatantys vairuotojų 

mokymo tvarką 

Vairuotojų mokymo apskaitos 

dokumentacija. 

Mokymo ir mokymosi metodai, jų 

klasifikavimas. Vairavimo įgūdžių 

formavimo metodai. Mokymosi 

stiliai. 

Vairavimo mokymo formos, mokymo 

priemonės. Mokomosios medžiagos 

rengimas. 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų 

lygmenį pagal 

Lietuvos 

kvalifikacijų 

sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Mokymo ir mokymosi sąveikos ir jų 

kaita. Vairavimo mokymo metodo 

parinkimo kriterijai. 

Pedagoginio bendravimo veiksniai 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

sistemoje „mokytojas - mokinys“.  

Mokymosi strategijos. 

Vertinimo samprata. Mokymosi 

rezultatų tikrinimo rūšys, tikrinimo ir 

vertinimo funkcijos ir principai. 

Vairavimo mokymosi vertinimo 

sistemos. 

Mokymo principai, jų, 

charakteristikos ir turinys, taikymas 

praktinio vairavimo mokyme. 

Mokymo tikslai ir jų realizavimas 

praktinio vairavimo mokyme. 

Mokymo organizavimo formos ir jų 

integravimas vairavimo mokyme. 

Vairavimo pamokos mokymo planas. 

Įvertinimo samprata. Vairavimo 

mokymo programos turinio, 

pamokos mokymo tikslų, 

kompetencijų, įvertinimas. 

Vairavimo mokymo ir mokymosi 

turinio. 

organizavimo ir taikymo formų 

 efektyvumas, grįžtamojo ryšio 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų 

lygmenį pagal 

Lietuvos 

kvalifikacijų 

sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

uždaviniai. 

Tradicinė ir šiuolaikinė didaktika. 

Saviugdos motyvacija. 

Profesinio rengimo kaitos 

tendencijos, principai ir veiksniai. 

Mokytojo rengimo, kvalifikacijos 

tobulinimo tendencijos ir kryptys. 

Teoriškai ir praktiškai mokyti 

kelių eismo taisyklių ir eismo 

saugumo 

Kelių eismo taisyklės, kiti su kelių 

eismu susiję teisės aktai. 

Kaimyninių ir kitų Europos valstybių 

Kelių eismo taisyklių ypatumai. 

Kairiapusio eismo ypatumai. 

Eismas tuneliuose. 

Naudojimasis keltais. 

Vairuotojų drausmės, elgesio 

kultūros, pakantumo, pagarbos, 

tolerancijos kitam žmogui, asmens 

orumo pripažinimo, geranoriškumo 

tarpusavio santykiuose, atsakomybės 

ugdymas ir jų svarba saugiam 

eismui. 

Kelių eismo įvykių, saugaus eismo 

statistika ir problemos dėl alkoholio, 

nikotino, kitų narkotikų bei vaistų 

vartojimo ir poveikio. 

Girtumo ar apsvaigimo būsenos ir jų 

įtaka vairuotojo elgsenoms.  

Girtumo ar apsvaigimo nustatymą 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų 

lygmenį pagal 

Lietuvos 

kvalifikacijų 

sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

reglamentuojantys norminiai 

dokumentai ir procedūros.  

Atsakomybė už vairavimą 

apsvaigusiam. 

Transporto 

priemonių ir jų 

junginių naudojimas 

mokymo tikslais ir 

techninė 

eksploatacija  

 LTKS V 

 

Analizuoti ir vertinti įvairių 

automobilių konstrukcijas bei 

eksploatacijos ypatumus 

Transporto priemonių klasifikacija. 

Transporto priemonės bei transporto 

priemonių junginio, agregatai ir 

sistemos. 

Reikalavimai mokomosioms 

transporto priemonėms. 

Eksploatuoti transporto 

priemonę ar transporto 

priemonių junginį 

Transporto priemonių instrukcijos 

naudotojui. 

Transporto priemonių techninės 

priežiūros instrukcijos. 

Padangų slėgis, jų keitimo vietomis 

tvarka ir periodiškumas. 

Transporto priemonės parengimas 

vilkimui. 

Informacinių transporto priemonių 

prietaisų, indikatorių (kontrolės 

prietaisų) paskirtis. 

Identifikuoti transporto 

priemonės gedimus, pašalinti 

nesudėtingus transporto 

priemonės gedimus 

Transporto priemonės bei transporto 

priemonių junginio, gedimų 

požymiai turintys įtakos saugiam 

eismui ir aplinkai. 

Transporto priemonės rato keitimas. 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų 

lygmenį pagal 

Lietuvos 

kvalifikacijų 

sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Transporto priemonės elektros 

prietaisų saugiklių, šviesos prietaisų 

lempučių keitimas. 

Saugiai, tausojant aplinką bei 

numatant pavojingas situacijas 

vairuoti transporto priemonę 

bei transporto priemonių 

junginį įvairiomis eismo 

sąlygomis 

Saugus transporto priemonės bei 

transporto priemonių junginio, 

vairavimas numatant pavojingas 

situacijas įvairiomis oro, aplinkos ir 

eismo sąlygomis, skirtingomis, 

slidžiomis kelių dangomis. 

Tausojantis transporto priemonę bei 

aplinką, taupantis degalus 

transporto priemonės bei transporto 

priemonių junginio vairavimas. 

Ratų grandinių naudojimas. 

Pirmosios pagalbos suteikimas. 

Saugios vairavimo 

mokymosi aplinkos 

kūrimas 

 LTKS V 

 

Užtikrinti saugias bei 

ergonomiškas mokymo ir 

aplinkos sąlygas 

Teisės aktai, reglamentuojantys 

darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo 

higieną. 

Gaisrinės saugos pagrindai ir 

aplinkos apsauga. 

Teorijos mokytojų ir vairuotojų 

instrutorių saugos ir sveikatos 

instrukcijos. 

Teorijos mokytojo, vairavimo 

instruktoriaus ir mokinio darbo 

vietos. 

Reikalavimai patalpoms, transporto 

priemonėms. 



  

 
 51 

Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų 

lygmenį pagal 

Lietuvos 

kvalifikacijų 

sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Darbo vietų informaciniai ir pavojaus 

ženklai, ženklinimas bei saugos 

įranga. Oro ir aplinkos tarša. 

Nelaimingi atsitikimai ir eismo 

įvykiai, jų tyrimai bei apskaita. 

Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos 

priemonės. Pirmosios pagalbos 

suteikimo priemonės darbo vietose 

bei transporto priemonėse. 
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Specializacijos 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Saugaus krovinių 

gabenimo ir keleivių 

vežimo mokymas 

 LTKS V 

 

Mokyti numatyti 

netinkamų veiksmų darbe 

teisines pasekmes 

LR Darbo kodeksas. 

Darbo sutartys. 

LR Civilinis kodeksas. 

Materialinės atsakomybės sutartys, 

komercinių paslapčių saugojimas. 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 

Krovinių vežimą reglamentuojantys 

Lietuvos Respublikos ir tarptautiniai 

teisės aktai. 

Krovinių, vežamų kelių transporto 

priemonėmis, išdėstymo ir tvirtinimo 

taisyklės. 

Keleivių ir bagažo vežimą 

reglamentuojantys Lietuvos Respublikos 

ir tarptautiniai teisės aktai, taisyklės. 

LR darbuotojų saugos ir sveikatos 

įstatymas. 

LR kelių transporto kodeksas. 

LR muitinės kodeksas. 

LR Administracinių teisės pažeidimų 

kodeksas. 

LR Baudžiamasis kodeksas. 

Atsakomybė už tachografo nenaudojimą 

ar jo rodmenų klastojimą. 

Atsakomybė už muitinės nustatytų 

reikalavimų nevykdymą ir kontrabandą. 

Mokyti laikytis darbo ir 

poilsio režimo 

Teisės aktai, nustatantys vairuotojų darbo 

ir poilsio režimus. 
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Specializacijos 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Transporto priemonėje įrengto 

tachografo naudojimas. 

Vairuotojų darbo ir poilsio laiko 

duomenų nuskaitymas iš tachografų ir 

perdavimas saugojimui. 

Asmeninė ir darbo vietos higiena, 

apsauga. 

Sveikatos būklės profilaktika. 

Visavertė mityba. 

Mokyti naudotis 

navigacinėmis sistemomis, 

ryšio priemonėmis bei 

kitais IT įrenginiais 

Navigacinių sistemų naudojimas. 

Ryšio priemonių naudojimas. 

Kitų IT įrenginių naudojimas. 

Saugaus krovinių 

pakrovimo bei 

iškrovimo mokymas 

 LTKS V 

 

Mokyti saugiai pakrauti ir 

iškrauti krovinį 

Bendros paskirties dengtos transporto 

priemonės ar transporto priemonių 

junginio, atitinkančių paskutinius ar 

priešpaskutinius EURO reikalavimus, 

naudotojo instrukcija. 

Maksimalūs leidžiami transporto 

priemonių ir jų junginių matmenys. 

Leidžiamos bendrosios transporto 

priemonių masės bei ašių apkrovos. 

Ašių apkrovų davikliai. 

Transporto priemonės stovumo ir svorio 

centras. 

Rizika dėl per sunkaus ar netinkamai 

paskirstyto krovinio. 

Krovos įrangos naudojimas. 
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Specializacijos 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Mokyti saugiai tvirtinti 

krovinį 

Krovinių fiksavimas ir tvirtinimas, 

ženklinimas. 

Mokyti užtikrinti krovinio 

saugumą gabenant 

Pakuočių ir padėklų tipai. 

Tara, krovinių pakavimas, markiravimas. 

Krovinių patikra gabenimo metu. 

Krovinių dengimas. 

Nestardartiniai kroviniai. 

Krovininio transporto judėjimo 

apribojimai. 

Multimodaliniai ir intermodaliniai 

vežimai. 

Krovinių terminalai. 

Krovininių transporto 

priemonių ir jų 

junginių techninės 

eksploatacijos 

mokymas 

LTKS V 

 

Mokyti eksploatuoti 

krovininę transporto 

priemonę ar transporto 

priemonių junginį 

Transporto priemonės instrukcija 

naudotojui. 

Transporto priemonės gamintojo 

techninės priežiūros instrukcija. 

Įrankiai ir įranga techniniam transporto 

priemonės aptarnavimui. 

Transporto priemonėje naudojami 

eksploataciniai skysčiai. 

Eksploatacinių skysčių keitimo 

periodiškumas. 

Padangų slėgis, jų keitimo vietomis 

tvarka ir periodiškumas. 

Autonominio šildytuvo tikrinimas. 

Transporto priemonės parengimas 
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Specializacijos 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

vilkimui. 

Mokyti nustatyti 

transporto priemonės 

gedimus, pašalinti 

nesudėtingus transporto 

priemonės gedimus 

Transporto priemonės bei transporto 

priemonių junginio, atitinkančių 

paskutinius ar priešpaskutinius EURO 

reikalavimus, agregatai ir sistemos. 

Informacinių transporto priemonės 

prietaisų, indikatorių (kontrolės prietaisų) 

paskirtis. 

Transporto priemonės bei transporto 

priemonių junginio, atitinkančių 

paskutinius ar priešpaskutinius EURO 

reikalavimus, gedimų požymiai turintys 

įtakos saugiam eismui ir aplinkai. 

Transporto priemonės rato keitimas. 

Transporto priemonės elektros prietaisų 

saugiklių, šviesos prietaisų lempučių 

keitimas. 

Transporto priemonės stabdžių sistemos 

darbinio slėgio užtikrinimas. 

Saugaus, 

ekonomiško, aplinką 

tausojančio, 

krovininių transporto 

priemonių ir jų 

junginių vairavimo 

mokymas 

Mokyti saugiai, tausojant 

aplinką bei numatant 

pavojingas situacijas 

vairuoti krovininę 

transporto priemonę bei 

transporto priemonių 

junginį įvairiomis eismo 

sąlygomis 

Saugus transporto priemonės bei 

transporto priemonių junginio, 

atitinkančių paskutinius ar 

priešpaskutinius EURO reikalavimus 

vairavimas numatant pavojingas 

situacijas įvairiomis oro, aplinkos ir eismo 

sąlygomis, skirtingomis, slidžiomis kelių 

dangomis. 
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Specializacijos 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

 LTKS V 

 

Tausojantis transporto priemonę bei 

aplinką, taupantis degalus transporto 

priemonės bei transporto priemonių 

junginio, atitinkančių paskutinius ar 

priešpaskutinius EURO reikalavimus 

vairavimas. 

Ratų grandinių naudojimas. 

Skystų krovinių 

gabenimo cisternomis 

mokymas 

 LTKS V 

 

Mokyti paruošti transporto 

priemonę skystų krovinių 

gabenimui 

Transporto priemonės paruošimo skystų 

krovinių gabenimui instrukcija. 

Mokyti saugiai užpildyti 

bei ištuštinti cisterną, 

užtikrinti krovinio 

saugumą kelionės metu 

Cisternų tipai. 

Užpildymo/ištuštinimo įranga. 

Medienos gabenimo 

mokymas 

 LTKS V 

 

Mokyti paruošti transporto 

priemonę medienos 

gabenimui 

Transporto priemonės paruošimo 

medienos gabenimui instrukcija. 

Mokyti saugiai pakrauti ir 

iškrauti, tvirtinti medieną, 

užtikrinti krovinio 

saugumą kelionės metu 

Medienos vežimo kelių transportu 

reikalavimai. 

Transporto priemonių medienai vežti 

tipai. 

Medienos krovimo įranga. 

Tvirtinimo ir saugos priemonės. 

Saugaus keleivių 

laipinimo, jų 

saugumo ir patogumo 

užtikrinimo mokymas 

 LTKS V 

 

Mokyti saugiai laipinti 

keleivius 

Transporto priemonės, atitinkančios trijų 

ar keturių žvaigždučių kategoriją pagal 

IRU Tarptautinę turistinių autobusų 

klasifikavimo sistemą, instrukcija 

naudotojui. 

Maksimalūs leidžiami transporto 

priemonės matmenys. 
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Specializacijos 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Leidžiamos bendrosios transporto 

priemonės masės bei ašių apkrovos. 

Transporto priemonės stovumo ir svorio 

centras. 

Transporto priemonės talpa, rizika dėl 

transporto priemonės perkrovimo ar 

netinkamo keleivių susodinimo. 

Keleivių laipinimo terminalai ir įranga. 

Mokyti užtikrinti keleivių 

saugumą ir patogumą 

vežant 

Specialių keleivių grupių vežimas. 

Vairuotojo ir keleivių bendravimas 

(gimtąja ir užsienio kalbomis) bei 

konfliktų sprendimas. 

Keleivių informavimo sistemos. 

Keleivinio transporto judėjimo 

apribojimai. 

Transporto 

priemonių, skirtų 

keleiviams vežti, 

techninės 

eksploatacijos 

mokymas 

 LTKS V 

 

Mokyti eksploatuoti 

transporto priemonę, 

skirtą keleiviams vežti 

Transporto priemonės instrukcija 

naudotojui. 

Transporto priemonės gamintojo 

techninės priežiūros instrukcija. 

Transporto priemonės patikra prieš reisą, 

reiso metu, po reiso. 

Įrankiai ir įranga techniniam transporto 

priemonės aptarnavimui. 

Transporto priemonėje naudojami 

eksploataciniai skysčiai. 

Eksploatacinių skysčių keitimo 

periodiškumas. 
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Specializacijos 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Padangų slėgis, jų keitimo vietomis 

tvarka ir periodiškumas. 

Transporto priemonės parengimas 

vilkimui. 

Mokyti nustatyti 

transporto priemonės 

gedimus, pašalinti 

nesudėtingus transporto 

priemonės gedimus 

Transporto priemonės, atitinkančios trijų 

ar keturių žvaigždučių kategoriją pagal 

IRU Tarptautinę turistinių autobusų 

klasifikavimo sistemą, agregatai ir 

sistemos. 

Informacinių transporto priemonės 

prietaisų, indikatorių (kontrolės prietaisų) 

paskirtis. 

Transporto priemonės, atitinkančios trijų 

ar keturių žvaigždučių kategoriją pagal 

IRU Tarptautinę turistinių autobusų 

klasifikavimo sistemą, gedimų požymiai 

turintys įtakos saugiam eismui ir aplinkai. 

Transporto priemonės rato keitimas. 

Transporto priemonės elektros prietaisų 

saugiklių, šviesos prietaisų lempučių 

keitimas. 

Transporto priemonės stabdžių sistemos 

darbinio slėgio užtikrinimas. 
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Specializacijos 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Saugaus, 

ekonomiško, aplinką 

tausojančio, 

transporto priemonių 

skirtų keleiviams 

vežti, vairavimo 

mokymas 

 LTKS V 

 

Mokyti saugiai, tausojant 

aplinką bei numatant 

pavojingas situacijas 

vairuoti transporto 

priemonę, skirtą 

keleiviams vežti, įvairiomis 

eismo sąlygomis 

Saugus transporto priemonės, 

atitinkančios trijų ar keturių žvaigždučių 

kategoriją pagal IRU Tarptautinę 

turistinių autobusų klasifikavimo sistemą 

reikalavimus vairavimas numatant 

pavojingas situacijas įvairiomis oro, 

aplinkos ir eismo sąlygomis, skirtingomis, 

slidžiomis kelių dangomis. 

Tausojantis transporto priemonę bei 

aplinką, taupantis degalus transporto 

priemonės, atitinkančios trijų ar keturių 

žvaigždučių kategoriją pagal IRU 

Tarptautinę turistinių autobusų 

klasifikavimo sistemą reikalavimus 

vairavimas. 

Ratų grandinių naudojimas. 

Motociklų 

(atitinkančių A1, A2, A 

kategorijų 

reikalavimus) 

techninės 

eksploatacijos 

mokymas 

 LTKS V 

 

Mokyti eksploatuoti 

motociklą 

Motociklo instrukcija naudotojui. 

Motociklo gamintojo techninės 

priežiūros instrukcija. 

Įrankiai ir įranga techniniam motociklo 

aptarnavimui. 

Motocikle naudojami eksploataciniai 

skysčiai. 

Eksploatacinių skysčių keitimo 

periodiškumas. 

Mokyti nustatyti motociklo 

gedimus, pašalinti 

nesudėtingus motociklo 

Motociklo agregatai ir sistemos. 

Informacinių motociklo prietaisų, 

indikatorių (kontrolės prietaisų) paskirtis. 
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Specializacijos 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

priemonės gedimus Motociklo gedimų požymiai turintys 

įtakos saugiam eismui ir aplinkai. 

Motociklo elektros prietaisų saugiklių, 

šviesos prietaisų lempučių keitimas. 

Saugaus, 

ekonomiško, aplinką 

tausojančio, 

motociklų 

(atitinkančių A1, A2, A 

kategorijų 

reikalavimus) 

vairavimo mokymas 

 LTKS V 

 

Mokyti saugiai, tausojant 

aplinką bei numatant 

pavojingas situacijas 

vairuoti motociklą 

įvairiomis eismo sąlygomis 

Saugus motociklo vairavimas numatant 

pavojingas situacijas įvairiomis oro, 

aplinkos ir eismo sąlygomis, skirtingomis 

kelių dangomis. 

Tausojantis transporto priemonę bei 

aplinką, taupantis degalus motociklo 

vairavimas. 

 

Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

Kvalifikacijos kodas Lietuvos 

Respublikos kvalifikacijų ir mokymo 

bei studijų programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos 

Sąjungos ir tarptautiniams 

standartams (jeigu taikoma)  

 

Reikalavimai kvalifikacijos 

suteikimui 

Kvalifikacija yra suteikiama įgijus kompetencijas 

mokantis pagal formalias pirminio profesinio mokymo 

programas, taip pat mokantis neformaliuoju ir 

savaiminiu būdais 

Kvalifikacijos aprašą tvirtinanti 

institucija 
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Kvalifikacijos aprašas galioja iki   

Kvalifikacijos aprašą parengė M. Vilkickas, A. Petraška, V. Zinkevičiūtė 
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5.2. Posektorius: kitas sausumos transportas 

5.2.1. Nevariklinės transporto priemonės vairuotojas 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Nevariklinės transporto priemonės vairuotojas (LTKS II ir EKS 

II) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: II 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos kvalifikacijų sandarą mokymuisi visą gyvenimą: II 

Veiklos objektas: keleivių vežimas nevarikline transporto priemone, dažniausiai triratis dviratis 

ir vienaašis vežimėlis (rikša). 

Veiklos uždaviniai:  

• transporto priemonės priežiūra, smulkūs remonto darbai;  

• keleivių vežimas;  

• veiklos apskaitos dokumentų pildymas. 

Kvalifikacijų vienetai yra būtini įgyti, norint suteikti kvalifikaciją: Nevariklinės transporto 

priemonės vairavimas.  LTKS II 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: nevariklinės transporto priemonės vairuotoju. Pagal 

EVRK 2 gali būti įmonių tipai : transportas ir saugojimas;  apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų 

veikla; kita aptarnavimo veikla; namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, 

susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų 

teikimu. 

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: asmeniui, siekiančiam mokytis pagal šią kvalifikaciją 

nekeliami. Asmuo turi būti tinkamai fiziškai pasiruošęs, amžius nuo 18 metų. 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Nevariklinės transporto 

priemonės vairavimas 

 LTKS II 

 

Suteikti pirmąją pagalbą Pirmosios pagalbos instrukcija. 

Pirmosios pagalbos rinkinys. 

Atlikti transporto priemonės 

priežiūros, smulkius remonto 

ar keleivių vežimo darbus, 

laikantis darbų saugos 

taisyklių 

Saugos darbe instrukcija. Šalmas, 

spec. rūbai, pirštinės, kitos spec. 

priemonės. 

Pareigybinės instrukcijos. 

Pildyti veiklai apskaityti 

reikalingus dokumentus 

Pareiginė instrukcija.  

Darbo apskaitos tvarka. Techninės 

priežiūros instrukcija.  

Pildomos dokumentacijos blankai. 

Atlikti nevariklinės transporto 

priemonės techninę priežiūrą  

Nevariklinės transporto priemonės 

sandaros ir veikimo techninė 

dokumentacija. Techninės 

priežiūros instrukcija.  

Pareigybinės nuostatos.  

Darbų saugos instrukcija. 

Instrumentai, įrankiai techninės 

priežiūros atlikimui. Eksploatacinės 

medžiagos techninei priežiūrai.  

Patalpa techninės priežiūros 

atlikimui.  

Nevariklinė transporto priemonė. 

Atlikti smulkius remonto 

darbus (rato pakeitimas, 

veržlių paveržimas  

Nevariklinės transporto priemonės 

sandaros ir veikimo techninė 

dokumentacija. Smulkių remonto 

darbų atlikimo instrukcija. 

Pareigybinės nuostatos.  

Darbų saugos instrukcija.  
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

 

Instrumentai, įrankiai smulkių 

remonto darbų atlikimui.  

Dalys remontui.  

Patalpa remonto atlikimui.  

Keleivius įlaipinti, vežti ir 

išlaipinti  

Keleivių vežimo instrukcija. 

Pareiginės nuostatos.  

Darbo saugos instrukcija.  

Vykdyti atsiskaitymą  už 

suteiktas transporto paslaugas 

Pareiginės nuostatos.  

Keleivių vežimo instrukcija. Keleivių 

vežimo kainininkas. 

 

Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

Kvalifikacijos kodas Lietuvos 

Respublikos kvalifikacijų ir mokymo bei 

studijų programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos 

sąjungos ir tarptautiniams standartams 

(jei taikoma) 

 

Reikalavimai kvalifikacijos suteikimui Kvalifikacija suteikiama išklausius Kelių eismo 

taisyklių atitinkamą mokymo kursą ir įgijus 

mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą; 

Kvalifikacijos arašą tvirtinanti institucija  

Kvalifikacijos aprašas galioja iki  

Kvalifikacijos aprašą parengė R. Vitkūnas, V. Davidavičienė 
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5.2.2. Lynų kelio vagonėlio operatorius 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Lynų kelio vagonėlio operatorius (LTKS III ir EKS III) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: III 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos kvalifikacijų sandarą mokymuisi visą gyvenimą: III 

Veiklos objektas: lynų kelio vagonėlio operatorius prižiūri linų kelią ir vagonėlį, kad jis būtų 

tinkamosų techninės būklės   ir jo panaudojimas būtų saugus; atlieka keleivių ir jų bagažo 

pervežimą. 

Veiklos uždaviniai:  

• lynų kelio ir vagonėlio techninės būklės ir tinkamumo eksploatacijai tikrinimas; 

• keleivių ir jų bagažo vežimas; 

• aptarnavimo kokybės užtikrinimas. 

Kvalifikacijų vienetai yra būtini įgyti, norint suteikti kvalifikaciją:  

• Lynų kelio vagonėlio eksploatacijos saugos užtikrinimas. LTKS III. 

• Keleivių aptarnavimas, pervežimas. LTKS III.  

• Lynų kelio vagonėlio valdymas ir eksploatavimas. LTKS III. 

• Aptarnavimo kokybės užtikrinimas. LTKS III. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: lyno kelio vagonėlio operatoriumi prie lyno kelio ar 

lyno kelio vagonėlyje. Pagal įstaigų tipą: visose įmonėse ar įstaigose pagal tipus. Pagal EVRK 2 

gali būti kvalifikacija naudojama transportas ir saugojimas; apgyvendinimo ir maitinimo 

paslaugų veikla; kita aptarnavimo veikla; namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla  

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją turi 

turėti mažiausiai pagrindinį išsilavinimą, nuo 18 metų amžiaus. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Lynų kelio vagonėlio 

eksploatacijos saugos 

užtikrinimas 

 LTKS III 

 

Dirbti laikantis darbuotojų 

saugos darbe ir sveikatos 

reikalavimų 

Darbo tvarkos ir higienos 

taisyklės.  

Įmonės vidaus taisyklės. 

Dirbti laikantis darbo 

eksploatuojant elektros 

įrenginius saugos taisyklių 

Elektros įrenginių eksploatavimo 

saugos instrukcija 

Dirbti laikantis 

priešgaisrinės saugos 

taisyklių 

Priešgaisrinės saugos instrukcija.  

Gesinimo priemonės: gesintuvas, 

čiaupas, žarna, priešgaisrinis 

skydas, smėlis. 

Suteikti pirmąją pagalbą Pirmosios pagalbos rinkinys. 

Instrukcija pirmosios pagalbos 

suteikimui. 

Keleivių aptarnavimas, 

pervežimas 

 LTKS III 

 

Vežti keleivius  Pareigybinės nuostatos. 

Keleivių vežimo lynų kelio 

vagonėliu instrukcija.  

Lynų kelio vagonėlio 

eksploatacijos instrukcija 

Keleivius suleisti įlaipinimo 

ir išleisti išlaipinimo 

aikštelėse 

Pareigybinės nuostatos. 

Keleivių vežimo lynų kelio 

vagonėliu instrukcija.  

Lynų kelio vagonėlio 

eksploatacijos instrukcija. 

Rūpintis keleiviais vežimo 

metu atsitikus avarijai ar 

ištikus keleiviams sveikatos 

sutrikimų 

Pareigybinės nuostatos. Keleivių 

vežimo lynų kelio vagonėliu 

instrukcija.  

Lynų kelio vagonėlio 

eksploatacijos instrukcija. 

Instrukcija/veiksmų planas 

avarijos (nelaimingo atsitikimo) 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

naudojant linų kelią. 

Pirmosios pagalbos rinkinys. 

Instrukcija pirmosios pagalbos 

suteikimui. 

Lynų kelio vagonėlio 

valdymas ir eksploatavimas 

 LTKS III 

 

Vertinti linų kelio ir 

vagonėlio būklę ir 

tinkamumą eksploatavimui 

Linų kelio vagonėlio 

konstrukcijos, valdymo įrenginių 

techninė dokumentacija.  

Lynų kelio vagonėlio techninės 

apžiūros ir priežiūros instrukcija. 

Valdyti lynų kelio vagonėlį Lynų kelio vagonėlio 

eksploatacijos instrukcija. 

Pareiginė instrukcija 

Naudoti lynų kelio 

vagonėlio saugos 

priemones 

Lynų kelio vagonėlio 

eksploatacijos instrukcija. 

Pareiginė instrukcija 

Naudoti garsinius ir šviesos 

signalus 

Lynų kelio vagonėlio 

eksploatacijos instrukcija. 

Pareiginė instrukcija; 

Organizuoti savo darbą 

atsakingai, savarankiškai ir 

greitai 

Lynų kelio vagonėlio 

eksploatacijos instrukcija. Lynų 

kelio vagonėlio techninės 

apžiūros ir priežiūros instrukcija.  

Pareiginė instrukcija 

Aptarnavimo kokybės 

laikymasis 

 LTKS III 

 

Aptarnauti keleivius pagal 

nustatytus kokybės 

standartus 

Kokybės standartas keleivių 

aptarnavimui.  

Pareigybinės nuostatos. 

Keleivių vežimo lynų kelio 

vagonėliu instrukcija. 

Fiksuoti savo veiklą pagal 

nustatytus standartus 

Pareigybinės nuostatos. 

Keleivių vežimo lynų kelio 

vagonėliu instrukcija.  



  

 
 68 

Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Kokybės standartas. 

 

Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

 

Kvalifikacijos kodas Lietuvos 

Respublikos kvalifikacijų ir mokymo 

bei studijų programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos 

sąjungos ir tarptautiniams 

standartams (jei taikoma) 

 

Reikalavimai kvalifikacijos 

suteikimui 

Kvalifikacija yra suteikiama įgijus kompetencijas 

mokantis pagal formalias pirminio profesinio mokymo 

programas, taip pat mokantis neformaliuoju ir 

savaiminiu būdais.  

 

Kvalifikacijos aprašą tvirtinanti 

institucija 

 

Kvalifikacijos aprašas galioja iki  

Kvalifikacijos aprašą parengė R. Vitkūnas, V. Davidavičienė 
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5.3. Posektorius: geležinkelių transportas 

5.3.1. Ratstabdininkas 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Ratstabdininkas (LTKS II ir EKS II) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: II 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos kvalifikacijų sandarą mokymuisi visą gyvenimą: II 

Veiklos objektas: geležinkelio stotyse formuojamų/išformuojamų traukinių (sąstatų) nuo 

kalnelio vagonų stabdymas, krovinių ir riedmenų saugumo užtikrinimas, 

Veiklos uždaviniai:  

• užtikrinti traukinių sąstatų ir vagonų įtvirtinimą ratstabdžiais stoties keliuose; 

• vesti ratstabdžių apskaitą ir tikrinti jų tvarkingumą atvykimo ir išvykimo kelyne (toliau – AIK), 

Tranzitinių traukinių atvykimo ir išvykimo kelyne (toliau – TAIK) bei Kaupimo ir išvykimo 

kelyno (toliau – KIK) nelyginiame iešmyne; 

• pagal stoties budėtojo nurodymus vykdyti traukinių sąstatų įtvirtinimą AIK, TAIK ir KIK 

keliuose; 

• pagal kalnelio budėtojo nurodymus vykdyti vagonų įtvirtinimą KIK kelyno nelyginiame 

iešmyne; 

• nuolat kontroliuoti vagonų įtvirtinimą ratstabdžiais; 

• tikrinti, kad vagonai stoties keliuose stovėtų gabarito ribose; 

• prireikus (pagal stoties tvarkdario arba stoties budėtojo nurodymą) rengti maršrutus 

traukiniams priimti ir išleisti (suktuko pagalba); 

Kvalifikacija gali būti suteikiama tik įgijus šiuos kvalifikacijos vienetus: būtini visi 

„Ratstabdininko“ kvalifikacijos vienetai norint suteikti kvalifikaciją. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: geležinkelių transporto įmonėse bei bendrovėse.   

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją 

teikiančias pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, turi turėti vidurinį išsilavinimą. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Saugaus vagonų 

stabdymo užtikrinimas 

 LTKS II 

 

Stabdyti vagonus, 

taikant geležinkelių 

eismo ir signalizacijos 

taisykles 

Techninio geležinkelių naudojimo 

nuostatai. 

Geležinkelių signalizacijos taisyklės. 

Geležinkelio eismo taisyklės. 

Uždėti ir patikrinti 

ratstabdį 

Ratstabdžio ir įrankių jam uždėti ant 

bėgio konstrukcija. 

Ratstabdžių mestuvo konstrukcija jo 

būklės tikrinimas. 

Užspausto ratstabdžio rodyklės jų 

konstrukcija, naudojimas. 

Ratstabdžių apskaita. 

Reguliuoti vagonų greitį 

ir stabdyti krautus ir 

tuščius vagonus 

Priemonės, būdai užtikrinantys 

manevravimo darbų, vežamų krovinių 

saugumą.  

Vagonų greičio reguliavimas. 

Krautų, tuščių vagonų stabdymo 

ypatumai. Specialiųjų riedmenų ir 

vagonų su pavojingais kroviniais, 

reikalaujančių ypatingo atsargumo, 

stabdymo ypatumai. 

Stoties traukinių 

formavimo  užtikrinimas 

 LTKS II 

 

Taikyti stočių skirstymo 

darbo technologiją 

Skirstymo kalnelis; 

Stočių kelynai. 

Privažiuojamųjų kelių kelynai. 

Stočių darbo organizavimas (paskirtis, 

klasifikacija, įrenginiai ir kt.) vagonų 

stabdymas. 

Naudotis signalinėmis ir 

ryšių priemonėmis 

Signalinės ir ryšio priemonės. 

Darbuotojų susijusių su geležinkelių 

transporto eismu, pokalbių 

reglamentas. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

 

Signalų taikymas, paskirtis, 

klasifikavimas. 

Mokėti įtvirtinti keliuose 

vagonus 

Vagonų tvirtinimo reikalavimai. 

 

Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

Kvalifikacijos kodas Lietuvos 

Respublikos kvalifikacijų ir mokymo 

bei studijų programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos 

Sąjungos ir tarptautiniams 

standartams (jeigu taikoma)  

 

Reikalavimai kvalifikacijos 

suteikimui 

Kvalifikacija yra suteikiama įgijus kompetencijas 

mokantis pagal formalias pirminio profesinio mokymo 

programas, taip pat mokantis neformaliuoju ir 

savaiminiu būdais. 

Kvalifikacijos aprašą tvirtinanti 

institucija 

 

Kvalifikacijos aprašas galioja iki   

Kvalifikacijos aprašą parengė J. Gaidys, V. Davidavičienė, V. Zinkevičiūtė 
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5.3.2. Iešmininkas 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Iešmininkas (LTKS II ir EKS II) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: II 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos kvalifikacijų sandarą mokymuisi visą gyvenimą: II 

Veiklos objektas: ruošti traukinių priėmimo, išleidimo, manevravimo maršrutus, tikrinti kelių 

laisvumą, užtikrinti saugų traukinių eismą ir manevravimą. 

Veiklos uždaviniai:  

• ruošti traukinių priėmimo, išleidimo, manevravimo maršrutus, tikrinti kelių laisvumą; 

• tvirtinti ratstabdžiais sąstatus ir vagonus stoties keliuose; 

• organizuoti saugų traukinių atvykimą, išvykimą; 

• nustatyti traukinių eismo tvarką pagrindiniais ir atvykimo bei išvykimo keliais; 

• tikrinti ar išvyksta, atvyksta visas traukinio sąstatas; 

• užtikrinti eismo, krovinių ir riedmenų saugumą bei dalyvaujančių manevruose darbuotojų 

darbų saugą. 

Kvalifikacija gali būti suteikiama tik įgijus šiuos kvalifikacijos vienetus: būtini visi 

„Iešmininko“ kvalifikacijos vienetai norint suteikti kvalifikaciją. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: geležinkelių transporto įmonėse bei bendrovėse.   

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją 

teikiančias pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, turi turėti pagrindinį 

išsilavinimą. 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Saugus traukinių 

manevravimo eismo 

užtikrinimas 

 LTKS II 

 

Atitverti riedmenis 

ir kliūtis stoties 

keliuose  

Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai. 

Geležinkelių signalizacijos taisyklės. 

Geležinkelio eismo taisyklės. 

Laikinųjų signalinių ženklų  naudojimo tvarka 

(Riedmenų atitvėrimas stoties keliuose; Kliūties 

traukinių eismui ir darbų atlikimo vietos 

atitvėrimas stotyse). 

Aptarnauti stočių 

iešmus 

Traukinių praleidimo tvarka (Iešmininkų veiksmai 

pasitinkant atvykstantį traukinį; Krovinių krovimo 

ir tvirtinimo vagonuose bendrieji reikalavimai; 

Traukinių išlydėjimo tvarka). 

Iešmų naudojimas. 

(Nuolatinė iešmų padėtis; Iešmų posto 

aptarnavimo tvarka; Iešmų su kontroliniais 

užraktais išjungimo tvarka neatjungiant signalų; 

Iešmų su kontroliniais užraktais  išjungimo tvarka 

atjungiant leidžiamuosius signalus; Iešmų 

priežiūros reikalavimai; Necentralizuotųjų iešmų 

techninės būklės tikrinimas).  

Manevravimas 

(Vadovavimas  manevrams; Manevruose 

dalyvaujančių   darbuotojų pareigos; 

Manevravimo greitis; Manevravimas su 

transporteriniais ir kitais vagonais, kuriuose 

pakrauti negabaritiniai kroviniai). 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Saugus traukinių 

priėmimo išleidimo 

užtikrinimas 

 LTKS II 

 

Priimti, įtvirtinti ir 

išleisti traukinius  

Traukinių eismo tvarkymas. 

Kelių specializacija. 

Stoties knygos ir jos priedai. 

Darbas su traukiniais atvykimo/išvykimo 

keliuose, traukinių formavimas. 

Traukinių priėmimo, išleidimo ir pervažiavimo 

per stotį tvarka. 

Riedmenų įtvirtinimas 

(Riedmenų jų įtvirtinimo normos; Vagonų ir 

sąstatų įtvirtinimo tvarka; Ratstabdžių naudojimo 

stotyse tvarka). 

Eismo saugos reikalavimai. 

Naudotis 

signalinėmis ir 

ryšių priemonėmis 

Pokalbių apie maršrutų parengimą reglamentas 

(Stoties budėtojo ir iešmininkų pokalbiai dėl 

atvykimo ir išvykimo maršruto rengimo) 

Darbuotojų susijusių su geležinkelių transporto 

eismu, pokalbių reglamentas. 

Signalizacijos sistemos, taikomos Lietuvos 

geležinkeliuose - stotyse ir tarpstočiuose. Radijo 

ryšiai. 

Signalų taikymas, paskirtis, klasifikavimas. 
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Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

Kvalifikacijos kodas Lietuvos 

Respublikos kvalifikacijų ir mokymo 

bei studijų programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos 

Sąjungos ir tarptautiniams 

standartams (jeigu taikoma)  

 

Reikalavimai kvalifikacijos 

suteikimui 

Kvalifikacija yra suteikiama įgijus kompetencijas 

mokantis pagal formalias pirminio profesinio mokymo 

programas, taip pat mokantis neformaliuoju ir 

savaiminiu būdais 

Kvalifikacijos aprašą tvirtinanti 

institucija 

 

Kvalifikacijos aprašas galioja iki   

Kvalifikacijos aprašą parengė J. Gaidys, V. Davidavičienė, V. Zinkevičiūtė 
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5.3.3. Skirstymo kalnelio operatorius 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Skirstymo kalnelio operatorius (LTKS III ir EKS III) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: III 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos kvalifikacijų sandarą mokymuisi visą gyvenimą: III 

Veiklos objektas: saugus traukinių sąstatų išformavimas ir formavimas bei manevravimas 

skirstymo kalnelio rajone. 

Veiklos uždaviniai:  

• užtikrinti saugų traukinių sąstatų išformavimą ir formavimą bei manevravimą skirstymo 

kalnelio rajone; 

• užtikrinti eismo, krovinių ir riedmenų saugumą bei dalyvaujančių manevruose darbuotojų 

darbų saugą; 

• sudaryti sąstatų skirstymo planą; 

• vykdyti traukinių formavimo planą  

Kvalifikacija gali būti suteikiama tik įgijus šiuos kvalifikacijos vienetus: būtini visi 

„Skirstymo kalnelio operatorius“ kvalifikacijos vienetai norint suteikti kvalifikaciją. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: geležinkelių transporto įmonėse bei bendrovėse.   

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją 

teikiančias pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, turi turėti pagrindinį 

išsilavinimą 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Traukinių eismo skirstymo 

kalnelyje valdymas 

  LTKS III 

 

Naudotis signalinėmis ir ryšių 

priemonėmis, taikant 

geležinkelių eismo ir 

signalizacijos taisykles 

Signalinės ir ryšio 

priemonės. 

Darbuotojų susijusių su 

geležinkelių transporto 

eismu, pokalbių 

reglamentas. 

Techninio geležinkelių 

naudojimo nuostatai. 

Geležinkelių signalizacijos 

taisyklės. 

Geležinkelio eismo 

taisyklės. 

Ratstabdžių ir kitų darbo 

priemonių naudojimo 

tvarka. 

Vykdyti traukinių formavimo 

planą  

 

Skirstymo kalnelis. 

 Skirstymo kalnelio iešmai. 

Traukinių formavimo 

planas. 

Vagonų stabdymo 

įrenginiai. 

Užtikrinti traukinių eismo 

tvarkaraščio vykdymą, laikantis 

geležinkelių stočių veiklos 

technologijos 

 

Geležinkelio įrengimas ir 

priežiūra. 

Prekinių traukinių 

tvarkaraščiai. 

Stoties knyga. 

Eismo baro nuostatai. 
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Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

Kvalifikacijos kodas Lietuvos 

Respublikos kvalifikacijų ir mokymo 

bei studijų programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos 

Sąjungos ir tarptautiniams 

standartams (jeigu taikoma)  

 

Reikalavimai kvalifikacijos 

suteikimui 

Kvalifikacija yra suteikiama įgijus kompetencijas 

mokantis pagal formalias pirminio profesinio mokymo 

programas, taip pat mokantis neformaliuoju ir 

savaiminiu būdais. 

Kvalifikacijos aprašą tvirtinanti 

institucija 

 

Kvalifikacijos aprašas galioja iki   

Kvalifikacijos aprašą parengė J. Gaidys, V. Davidavičienė, V. Zinkevičiūtė 
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5.3.4. Traukinių derintojas 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Traukinių derintojas (LTKS III ir EKS III) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: III 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos kvalifikacijų sandarą mokymuisi visą gyvenimą: III 

Veiklos objektas: traukinių formavimas. 

Veiklos uždaviniai:  

• atlikti saugius manevravimo darbus formuojant traukinius; 

• saugiai manevruoti su vagonais kuriuose yra žmonių, kategorinių arba negabaritinių 

krovinių; 

• užtikrinti eismo, krovinių ir riedmenų saugumą bei dalyvaujančių manevruose darbuotojų 

darbų saugą. 

Kvalifikacija gali būti suteikiama tik įgijus šiuos kvalifikacijos vienetus: būtini visi 

„Skirstymo kalnelio operatorius“ kvalifikacijos vienetai norint suteikti kvalifikaciją. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: geležinkelių transporto įmonėse bei bendrovėse.   

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją 

teikiančias pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, turi turėti pagrindinį 

išsilavinimą. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos kvalifikacijų 

sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Saugus traukinių 

manevravimo eismo 

užtikrinimas 

 LTKS III 

 

Taikyti geležinkelių eismo ir 

signalizacijos taisykles 

naudojantis signalinėmis ryšio 

priemonėmis 

Techninio geležinkelių 

naudojimo nuostatai. 

Geležinkelių signalizacijos 

taisyklės. 

Geležinkelio eismo 

taisyklės. 

Signalinės ir ryšio 

priemonės 

Sukabinti, prikabinti ir atkabinti 

riedmenis  

Įvairių tipų riedmenų 

sukabinimas, prikabinimas 

įtvirtinimas keliuose. 

Tikrinti stabdžius ir išrašyti 

stabdžių pažymą 

Traukos riedmenų stabdžių 

įrenginiai.  

Stabdžių taisykles. 

Suteikti pirmąją pagalbą Pirmoji medicinos pagalba. 

Stoties traukinių formavimo  

užtikrinimas 

 LTKS III 

 

Formuoti traukinius stotyse Skirstymo kalnelis.  

Stočių kelynai. 

 Privažiuojamųjų kelių 

kelynai. 

Traukinių formavimo 

planas. 

 Įtvirtinti keliuose vagonus Vagonų tvirtinimo 

reikalavimai. 

Signalinės ir ryšio 

priemonės. 

Perjungti iešmus Geležinkelių iešmai. 

Signalinės ir ryšio 

priemonės. 
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Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

Kvalifikacijos kodas Lietuvos Respublikos 

kvalifikacijų ir mokymo bei studijų 

programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos Sąjungos 

ir tarptautiniams standartams (jeigu 

taikoma)  

 

Reikalavimai kvalifikacijos suteikimui Kvalifikacija yra suteikiama įgijus 

kompetencijas mokantis pagal formalias 

pirminio profesinio mokymo programas, taip 

pat mokantis neformaliuoju ir savaiminiu 

būdais. 

Kvalifikacijos aprašą tvirtinanti institucija  

Kvalifikacijos aprašas galioja iki   

Kvalifikacijos aprašą parengė J. Gaidys, V. Davidavičienė, V. Zinkevičiūtė 
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5.3.5. Techninio vagonų priežiūros punkto (Jungtinis Komercijos Technines 

Apžiūros Punkto) operatorius toliau TVPP (JKTAP) operatorius 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Techninio vagonų priežiūros punkto (Jungtinis Komercijos 

Technines Apžiūros Punkto) operatorius toliau TVPP (JKTAP) operatorius (LTKS III ir EKS 

III) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: III 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos kvalifikacijų sandarą mokymuisi visą gyvenimą: III 

Veiklos objektas: atlikti techninę ir komercinę apžiūrą, pildyti technine dokumentacija, 

kompiuterinėmis ir informacinėmis sistemomis. 

Veiklos uždaviniai:  

• užtikrinti lokomotyvo ir sąstato priėmimą pridavimą; 

• vykdyti riedmenų techninę ir komercinę apžiūrą; 

• atlikti geležinkelių riedmenų stabdžių patikrinimą pagal taisykles; 

• vykdyti lokomotyvo techninės priežiūros darbų ciklo dalį 

• taikyti geležinkelių eismo ir signalizacijos taisykles. 

Kvalifikacija gali būti suteikiama tik įgijus šiuos kvalifikacijos vienetus: būtini visi „TVPP 

operatoriaus“ kvalifikacijos vienetai norint suteikti kvalifikaciją. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: geležinkelių transporto įmonėse bei bendrovėse.   

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją 

teikiančias pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, turi turėti pagrindinį 

išsilavinimą. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Riedmenų techninė ir 

komercinės apžiūra 

 LTKS III 

 

Taikyti geležinkelių eismo ir 

signalizacijos taisykles 

Techninio geležinkelių naudojimo 

nuostatai. 

Geležinkelių signalizacijos taisyklės. 

Geležinkelio eismo taisyklės. 

Vagonų atitvėrimo stoties keliuose 

tvarka. 

Geležinkelių transporto eismo 

saugos reikalavimai. 

Prižiūrėti riedmenis Vagonų tipai, vagonų 

charakteristikos, važiuoklė, rėmas, 

stabdžiai, sukabinimo įrenginiai, 

kėbulas. 

Vagonų sudedamųjų dalių paskirtis, 

veikimo principas ir gedimai. 

Atlikti techninę ir komercinę 

apžiūrą pagal Techninės ir 

komercinės priežiūros 

atlikimo technologiją  

 

Techninės ir komercinės priežiūros 

atlikimo technologija.  

Traukinių ištisinio ir dalinio stabdžių 

bandymo technologija. 

Traukinių techninė priežiūra pagal 

RAKP parodymus. 

Stoties paskirtis, klasifikacija, 

gamybinė veikla, įrenginiai, 

dokumentai. 

Vietinės programos ir informacinės 

sistemos naudojamos stotyje 

„OPKIS" „STOKIS"  „KROVINYS" 

Krovinių vežimas 

geležinkelio transportu. 

 LTKS III 

Naudotis signalinėmis ir ryšių 

priemonėmis 

Darbuotojų susijusių su 

geležinkelių transporto eismu, 

pokalbių reglamentas. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

 Vežti pavojingus krovinius 

geležinkelio transportu. 

Taisyklės reglamentuojančios 

pavojingų krovinių vežimą. 

Pavojingų krovinių klasės. 

Pavojingų krovinių identifikavimas. 

Pavojingo krovinio JT numeris. 

Avaringumo kortelės. 

Pavojingų krovinių ženklinimas. 

Reikalavimai pavojingų krovinių 

gabenimui, avarinių situacijų 

likvidavimo tvarka. 

Krauti krovinius ir juos 

tvirtinti geležinkelio 

transporte. 

Krovinių pakrovos ir tvirtinimo 

taisyklės. 

Krovinių priėmimo, pakrovimo, 

išleidimo tvarka. 

Vežti didžiagabaričius 

krovinius geležinkelio 

transportu. 

Taisyklės reglamentuojančios 

didžiagabaričių krovinių vežimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 85 

 

Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

Kvalifikacijos kodas Lietuvos Respublikos 

kvalifikacijų ir mokymo bei studijų 

programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos Sąjungos 

ir tarptautiniams standartams (jeigu 

taikoma)  

 

Reikalavimai kvalifikacijos suteikimui Kvalifikacija yra suteikiama įgijus 

kompetencijas mokantis pagal formalias 

pirminio profesinio mokymo programas, taip 

pat mokantis neformaliuoju ir savaiminiu 

būdais 

Kvalifikacijos aprašą tvirtinanti institucija  

Kvalifikacijos aprašas galioja iki   

Kvalifikacijos aprašą parengė J. Gaidys, V. Davidavičienė, V. Zinkevičiūtė 
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5.3.6. Techninio vagonų priežiūros punkto (Jungtinis Komercijos Technines 

Apžiūros Punkto) operatorius toliau TVPP (JKTAP) operatorius 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Techninio vagonų priežiūros punkto (Jungtinis Komercijos 

Technines Apžiūros Punkto) operatorius toliau TVPP (JKTAP) operatorius (LTKS III ir EKS 

III) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: III 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos kvalifikacijų sandarą mokymuisi visą gyvenimą: III 

Veiklos objektas: atlikti techninę ir komercinę apžiūrą, pildyti technine dokumentacija, 

kompiuterinėmis ir informacinėmis sistemomis. 

Veiklos uždaviniai:  

• užtikrinti lokomotyvo ir sąstato priėmimą pridavimą; 

• vykdyti riedmenų techninę ir komercinę apžiūrą; 

• atlikti geležinkelių riedmenų stabdžių patikrinimą pagal taisykles; 

• vykdyti lokomotyvo techninės priežiūros darbų ciklo dalį 

• taikyti geležinkelių eismo ir signalizacijos taisykles. 

Kvalifikacija gali būti suteikiama tik įgijus šiuos kvalifikacijos vienetus: būtini visi „TVPP 

operatoriaus“ kvalifikacijos vienetai norint suteikti kvalifikaciją. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: geležinkelių transporto įmonėse bei bendrovėse.   

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją 

teikiančias pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, turi turėti pagrindinį 

išsilavinimą. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Riedmenų techninė ir 

komercinės apžiūra 

 LTKS III 

 

Taikyti geležinkelių eismo ir 

signalizacijos taisykles 

Techninio geležinkelių naudojimo 

nuostatai. 

Geležinkelių signalizacijos taisyklės. 

Geležinkelio eismo taisyklės. 

Vagonų atitvėrimo stoties keliuose 

tvarka. 

Geležinkelių transporto eismo 

saugos reikalavimai. 

Prižiūrėti riedmenis Vagonų tipai, vagonų 

charakteristikos, važiuoklė, rėmas, 

stabdžiai, sukabinimo įrenginiai, 

kėbulas. 

Vagonų sudedamųjų dalių paskirtis, 

veikimo principas ir gedimai. 

Atlikti techninę ir komercinę 

apžiūrą pagal Techninės ir 

komercinės priežiūros 

atlikimo technologiją  

 

Techninės ir komercinės priežiūros 

atlikimo technologija.  

Traukinių ištisinio ir dalinio stabdžių 

bandymo technologija. 

Traukinių techninė priežiūra pagal 

RAKP parodymus. 

Stoties paskirtis, klasifikacija, 

gamybinė veikla, įrenginiai, 

dokumentai. 

Vietinės programos ir informacinės 

sistemos naudojamos stotyje 

„OPKIS" „STOKIS"  „KROVINYS" 

Krovinių vežimas 

geležinkelio transportu. 

 LTKS III 

Naudotis signalinėmis ir ryšių 

priemonėmis 

Darbuotojų susijusių su 

geležinkelių transporto eismu, 

pokalbių reglamentas. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

 Vežti pavojingus krovinius 

geležinkelio transportu. 

Taisyklės reglamentuojančios 

pavojingų krovinių vežimą. 

Pavojingų krovinių klasės. 

Pavojingų krovinių identifikavimas. 

Pavojingo krovinio JT numeris. 

Avaringumo kortelės. 

Pavojingų krovinių ženklinimas. 

Reikalavimai pavojingų krovinių 

gabenimui, avarinių situacijų 

likvidavimo tvarka. 

Krauti krovinius ir juos 

tvirtinti geležinkelio 

transporte. 

Krovinių pakrovos ir tvirtinimo 

taisyklės. 

Krovinių priėmimo, pakrovimo, 

išleidimo tvarka. 

Vežti didžiagabaričius 

krovinius geležinkelio 

transportu. 

Taisyklės reglamentuojančios 

didžiagabaričių krovinių vežimą. 
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Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

Kvalifikacijos kodas Lietuvos 

Respublikos kvalifikacijų ir mokymo 

bei studijų programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos 

Sąjungos ir tarptautiniams 

standartams (jeigu taikoma)  

 

Reikalavimai kvalifikacijos 

suteikimui 

Kvalifikacija yra suteikiama įgijus kompetencijas 

mokantis pagal formalias pirminio profesinio mokymo 

programas, taip pat mokantis neformaliuoju ir 

savaiminiu būdais 

Kvalifikacijos aprašą tvirtinanti 

institucija 

 

Kvalifikacijos aprašas galioja iki   

Kvalifikacijos aprašą parengė J. Gaidys, V. Davidavičienė, V. Zinkevičiūtė 
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5.3.7.  Traukinio mašinisto padėjėjas  

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Traukinio mašinisto padėjėjas (LTKS III ir EKS III) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: III 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos kvalifikacijų sandarą mokymuisi visą gyvenimą: III 

Veiklos objektas: traukinio mašinisto padėjėjas rūpinasi traukinio eksploatavimu, technine 

priežiūra ir remontu, kartu su traukinio mašinistu priima lokomotyvą depe ar stotyje, parengia jį 

kelionei ir prižiūri kelionėje. 

Veiklos uždaviniai:  

• taikyti lokomotyvo priėmimo pridavimo tvarką; 

• vykdyti traukinio mašinisto padėjėjo pareigas manevruojant stoties keliais, prieš reisą/po 

reiso; 

• taikyti geležinkelių riedmenų stabdžių naudojimo taisykles; 

• vykdyti lokomotyvo brigados veiksmus susidarius avarinei situacijai; 

• vykdyti lokomotyvo techninės priežiūros darbų ciklą; 

• taikyti geležinkelių eismo ir signalizacijos taisykles. 

 Kvalifikacija gali būti suteikiama tik įgijus šiuos kvalifikacijos vienetus: būtini visi 

„Traukinio mašinisto padėjėjo“ kvalifikacijos vienetai norint suteikti kvalifikaciją. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: geležinkelių transporto įmonėse bei bendrovėse.   

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją 

teikiančias pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, turi turėti pagrindinį 

išsilavinimą. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Traukos riedmenų 

valdymas 

 LTKS III 

 

Taikyti geležinkelių eismo ir 

signalizacijos taisykles 

Techninio geležinkelių naudojimo 

nuostatai. 

Geležinkelių signalizacijos 

taisyklės. 

Geležinkelio eismo taisyklės (ADV 

003). 

Traukinio mašinisto padėjėjo 

pareigos valdant traukinį. 

Traukinio mašinisto padėjėjo 

pareigos manevruojant stoties 

keliais. 

Vykdyti lokomotyvo brigados 

pareigas įprastinėse ir 

avarinėse situacijose 

Lokomotyvo brigados veiksmai 

susidarius avarinei situacijai. 

Lokomotyvo brigados narių 

pareiginė instrukcija. 

Lokomotyvo brigados veiksmai 

įprastinėse ir avarinėse situacijose. 

Naudotis signalinėmis ir ryšių 

priemonėmis 

Darbuotojų susijusių su 

geležinkelių transporto eismu, 

pokalbių reglamentas. 

GSM-R traukinių radijo ryšio 

sistemos naudojimo tvarka. 

RAKP, KLUB-U sistemos naudojimo 

tvarka. 

Vežti pavojingus krovinius, 

laikantis pavojingų krovinių 

vežimo teisinio 

reglamentavimo bendrųjų 

nuostatų 

 

Pavojingųjų krovinių tarptautinio 

vežimo geležinkeliais taisyklės RID 

ir SMGS 2 priedas. 

Traukinio lapo įforminimo 

taisyklės. 

Lokomotyvo brigados veiksmai 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

vežant pavojinguosius krovinius 

įprastinėse ir avarinėse situacijose. 

 

Traukos riedmenų 

eksploatavimas 

 LTKS III 

 

Įjungti ir patikrinti 

geležinkelių riedmenų 

stabdžių veikimą pagal 

geležinkelių riedmenų 

stabdžių naudojimo taisykles 

Traukinių su lokomotyvų trauka 

stabdžių tikrinimo taisyklės. 

Geležinkelių stabdžių įrenginiai. 

Geležinkelių riedmenų stabdžių 

naudojimo taisyklės. 

Priimti ir perduoti traukos 

riedmenis pagal priėmimo 

pridavimo tvarką 

Traukos riedmenų priėmimas ir 

perdavimas. 

Lokomotyvo 

prikabinimas/atkabinimas prie 

sąstato. 

Atlikti traukos riedmenų 

techninės priežiūros darbų 

ciklą 

Traukos riedmenų konstrukcijos. 

Traukos riedmenų techninė 

priežiūra. 

 

Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

Kvalifikacijos kodas Lietuvos Respublikos 

kvalifikacijų ir mokymo bei studijų 

programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos Sąjungos 

ir tarptautiniams standartams (jeigu 

taikoma)  

 

Reikalavimai kvalifikacijos suteikimui Kvalifikacija yra suteikiama įgijus 

kompetencijas mokantis pagal formalias 

pirminio profesinio mokymo programas, taip 

pat mokantis neformaliuoju ir savaiminiu 

būdais 

Kvalifikacijos aprašą tvirtinanti institucija  
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Kvalifikacijos aprašas galioja iki   

Kvalifikacijos aprašą parengė J. Gaidys, V. Davidavičienė, V. Zinkevičiūtė 
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5.3.8. Kelyno budėtojas  

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Kelyno budėtojas (LTKS IV ir EKS IV) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: IV 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos kvalifikacijų sandarą mokymuisi visą gyvenimą: IV 

Veiklos objektas: kelyno budėtojas tvarko traukinių atvykimą, išvykimą, nustato traukinių eismo 

tvarką pagrindiniais ir atvykimo bei išvykimo keliais. Išduoda įspėjamuosius lapelius, perduoda 

dokumentus.  

Veiklos uždaviniai:  

• geležinkelio stotyse  organizuoti saugius traukinių ir vagonų grupių formavimo ir 

išformavimo darbus; 

• organizuoti saugų traukinių atvykimą, išvykimą; 

• nustatyti traukinių eismo tvarką pagrindiniais ir atvykimo bei išvykimo keliais; 

• užtikrinti eismo, krovinių ir riedmenų saugumą bei dalyvaujančių manevruose darbuotojų 

darbų saugą. 

Kvalifikacija gali būti suteikiama tik įgijus šiuos kvalifikacijos vienetus: būtini visi „Kelyno 

budėtojo“ kvalifikacijos vienetai norint suteikti kvalifikaciją. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: geležinkelių transporto įmonėse bei bendrovėse.   

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją 

teikiančias pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, turi turėti vidurinį. pagrindinį 

išsilavinimą. 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Saugus traukinių 

manevravimo eismo 

užtikrinimas 

 LTKS IV 

 

Tikrinti krovinius pagal krovimo, 

tvirtinimo ir vežimo geležinkelių 

transporto taisykles 

Bendrosios krovinių krovimo, 

tvirtinimo ir vežimo taisyklės. 

Krovinio būklė, įpakavimas ir 

žymenys. 

Vagonų ir konteinerių 

plombavimas. Krovinio tvirtinimas 

ir vagono krovumo viršijimas. 

Traukinio lapo įforminimo 

taisyklės (saugotinų vagonų 

kodai). 

Vykdyti traukinių ir vagonų 

komercinę apžiūrą pagal 

instrukciją (KR/12) 

Traukinių ir vagonų komercinės 

apžiūros bendrieji reikalavimai. 

Traukinių ir vagonų komercinės 

apžiūros ypatybės. 

Vagonų su aptiktais komerciniais 

gedimais apskaita. 

Kelyno budėtojo darbo 

organizavimas 

 LTKS IV 

 

Valdyti stoties technines 

procesus 

 

Kelių specializacija. 

Stoties knygos ir jos priedai. 

Pagrindiniai stoties duomenys. 

Iešmų naudojimas, manevravimas, 

traukinių formavimas, traukinių 

stabdžiai, paranga ir priežiūra.  

 

Priimti ir perduoti stoties 

budėtojų pamainas 

 

Kelių specializacija. 

Stoties knygos ir jos priedai. 

Pagrindiniai stoties duomenys. 

Iešmų naudojimas, manevravimas, 

traukinių formavimas, traukinių 

stabdžiai, paranga ir priežiūra 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

 

Vykdyti suformuoto traukinio 

techninį aptarnavimą 

Suformuoto traukinio techninis 

aptarnavimas, V-45 formos 

pažymos išdavimas. 

Traukinių stabdžiai, paranga ir 

priežiūra.  

Vežimo geležinkelių 

transportu 

technologinio proceso 

valdymas. 

 LTKS IV 

 

Valdyti vežimo geležinkelių 

transportu procesą taikant 

informacines technologijas 

vežimo procese 

Kompiuterinės informacinės 

sistemos: 

• kompiuterinė informacinė 

sistema KIS-R (AGAT); 

• Mikroprocesorinė centralizacija 

ir traukinių eismo valdymas be 

šviesoforų. 

Perduoti geležinkelių 

transporto technologinio 

proceso valdymui reikalingą 

informaciją, naudojantis 

signalinėmis ir ryšių 

priemonėmis 

Darbuotojų susijusių su 

geležinkelių transporto eismu, 

pokalbių reglamentas. 

AB „Lietuvos geležinkeliai“ 

telegrafo ryšio naudojimo taisyklės 

( AR/156) 

Signalų taikymas, paskirtis, 

klasifikavimas. 

 

 

 

 

 



  

 
 97 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

Kvalifikacijos kodas Lietuvos Respublikos 

kvalifikacijų ir mokymo bei studijų 

programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos Sąjungos 

ir tarptautiniams standartams (jeigu 

taikoma)  

 

Reikalavimai kvalifikacijos suteikimui Kvalifikacija yra suteikiama įgijus 

kompetencijas mokantis pagal formalias 

pirminio profesinio mokymo programas, taip 

pat mokantis neformaliuoju ir savaiminiu 

būdais. 

Kvalifikacijos aprašą tvirtinanti institucija  

Kvalifikacijos aprašas galioja iki   

Kvalifikacijos aprašą parengė J. Gaidys, V. Davidavičienė, V. Zinkevičiūtė 
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5.3.9. Traukinio palydovas 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Traukinių palydovas (LTKS IV ir EKS IV) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: IV 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos kvalifikacijų sandarą mokymuisi visą gyvenimą: IV 

Veiklos objektas: keleivių aptarnavimas kelionės metu geležinkelių transporte. 

Veiklos uždaviniai:  

• aptarnauti keleivius kelionės geležinkeliais metu; 

• užtikrinti keleivių saugumą kelionės metu; 

• paruošti keleivinį vagoną kelionei. 

Kvalifikacija gali būti suteikiama tik įgijus šiuos kvalifikacijos vienetus: būtini visi „Traukinio 

palydovo“ kvalifikacijos vienetai norint suteikti kvalifikaciją. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: traukinio palydovais. įsidarbinti geležinkelių 

transporto įmonėse bei bendrovėse. 

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją 

teikiančias pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas,  turi turėti vidurinį išsilavinimą. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Keleivių saugumo 

užtikrinimas 

 LTKS IV 

 

Naudotis signalinėmis ir ryšių 

priemonėmis 

Signalinės ir ryšio priemonės. 

Rankiniai signaliniai ženklai. 

Taikyti geležinkelių eismo ir 

signalizacijos taisykles 

 

Techninio geležinkelių 

naudojimo nuostatai. 

Geležinkelių signalizacijos 

taisyklės. 

Geležinkelio eismo taisyklės. 

Laikytis darbų saugos, darbo 

higienos ir priešgaisrinės saugos 

reikalavimų 

Darbų saugos, gamybos 

sanitarijos, higienos, 

elektrosaugos, priešgaisrinės 

saugos reikalavimai. 

Suteikti pirmąją pagalbą Gaivinimo technikos, žaizdų 

tvarstymas, įtvarų dėjimas. 

Keleivinių vagonų įrangos 

priežiūra 

 LTKS IV 

 

Prižiūrėti keleivinio vagono 

konstrukciją, autosankabą, 

važiuoklę, stabdžių įrangą 

Keleivinių vagonų 

konstrukcija, autosankaba, 

važiuoklė, stabdžių įranga. 

 Prižiūrėti keleivinio vagono 

elektros, šildymo, vandens 

tiekimo ir ventiliacijos bei 

kondicionavimo įrenginius 

Keleivinių vagonų elektros, 

šildymo, vandens ir 

ventiliacijos kondicionavimo 

įranga. 
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Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

Kvalifikacijos kodas Lietuvos Respublikos 

kvalifikacijų ir mokymo bei studijų 

programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos Sąjungos 

ir tarptautiniams standartams (jeigu 

taikoma)  

 

Reikalavimai kvalifikacijos suteikimui Kvalifikacija yra suteikiama įgijus 

kompetencijas mokantis pagal formalias 

pirminio profesinio mokymo programas, taip 

pat mokantis neformaliuoju ir savaiminiu 

būdais.  

Kvalifikacijos aprašą tvirtinanti institucija  

Kvalifikacijos aprašas galioja iki   

Kvalifikacijos aprašą parengė J. Gaidys, V. Davidavičienė, V. Zinkevičiūtė 
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5.3.10. Traukinių konduktorius 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Traukinių konduktorius (LTKS IV ir EKS IV) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: IV 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos kvalifikacijų sandarą mokymuisi visą gyvenimą: IV 

Veiklos objektas: vagonų, traukinių važtos dokumentų priėmimas ir perdavimas stotyse ir 

privažiuojamuosiuose keliuose, krovinių gabenimo įforminimas pagal tvarką. Vagonų 

išvežiojimas į geležinkelio ruožo tarpines stotis, rinktiniais išvežiojamaisiais ir kitais traukiniais ir 

vagonų išvežimas iš tarpinių stočių. Krovinių pakrovimo ir jų tvirtinimo patikra. 

Veiklos uždaviniai:  

• lydėti traukinius jam priskirtuose geležinkelio ruožuose;  

• vadovauti manevravimo darbams tarpinėse stotyse ir įmonių privažiuojamuose keliuose; 

• vadovautis eismo ir manevravimo taisyklėmis; 

• vadovautis ratstabdžių ir kitų darbo priemonių naudojimo tvarkomis; 

• sukabinti ir atkabinti riedmenis, perjungti iešmus, dirbti su nuolat judančiais ir ant judančių 

riedmenų; 

• tikrinti vagonų techninę būklę pagal nustatytas taisykles; 

• tikrinti krovinių pakrovimą ir jų tvirtinimą pagal taisykles; 

• suteikti pirmąją pagalbą. 

Kvalifikacija gali būti suteikiama tik įgijus šiuos kvalifikacijos vienetus: būtini visi 

„Konduktoriaus“ kvalifikacijos vienetai norint suteikti kvalifikaciją. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: geležinkelių transporto įmonėse bei bendrovėse.   

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją 

teikiančias pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, turi turėti mažiausiai vidurinį 

išsilavinimą. 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Traukinių manevravimo 

priskirtuose 

geležinkelio ruožuose 

saugumo užtikrinimas 

 LTKS IV 

 

Mokėti sukabinti ir atkabinti 

riedmenis, laikantis darbų saugos 

reikalavimų  

Įvairių tipų traukos riedmenų 

sukabinimas įtvirtinimas 

keliuose. 

Ratstabdžių ir kitų darbo 

priemonių naudojimo tvarka. 

Pildyti važtos ir traukinio krovinių 

gabenimo įforminimo tvarkos 

dokumentus 

Važtos ir traukinio 

dokumentai, krovinių 

gabenimo įforminimo tvarkos 

Traukinio lapo įforminimo 

taisyklės. 

Važtos ir krovinį lydintys 

dokumentai. (Aktai: 

bendrosios nuostatos, 

bendrasis, komercinis, vagono 

/ konteinerio techninės būklės 

aktai.). 

Avarinės kortelės. 

Prižiūrėti krovinių pakrovimą ir 

tvirtinimą vežant krovinius 

laikantis krovinių krovimo, 

tvirtinimo ir vežimo geležinkelių 

transporto tvirtinimo taisyklių 

reikalavimų 

Krovinių krovimo, tvirtinimo ir 

vežimo geležinkelių transporto 

taisyklės. 

Negabaritiniai kroviniai. 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

 Manevruoti traukinius, 

laikantis eismo ir 

manevravimo taisyklių 

Darbuotojų susijusių su geležinkelių 

transporto eismu, pokalbių reglamentas. 

Suformuoto traukinio techninė apžiūra, 

stabdžių patikrinimas, V-45 formos 

pažymos išdavimas. 

Manevravimo būdai, 

darbuotojų pareigos, vagonų įtvirtinimas, 

manevravimo greitis, manevravimas per 

skirstomuosius kalnelius ir skirstymo keliais, 

pagrindiniais bei atvykimo ir išvykimo 

keliais, stočių rajonuose, kur nėra 

iešmininkų. 

Manevravimas su negabaritiniais kroviniais 

ir vagonų junginiais. 

Techninio geležinkelių naudojimo 

nuostatai. 

Geležinkelio eismo taisyklės. Geležinkelių 

transporto eismo signalizacijos taisyklės. 

Lietuvos geležinkelių transporto 

darbuotojų drausmės statutas. 

Traukinių aptarnavimo 

ir saugumo kelionės 

metu užtikrinimas 

 LTKS IV 

 

Naudotis signalinėmis 

ir ryšių priemonėmis 

Signalinės ir ryšio priemonės. 

Darbuotojų susijusių su geležinkelių 

transporto eismu, pokalbių reglamentas. 

Manevrinių radijo stočių patikrinimas. 

Prižiūrėti riedmenis Vagonų apžiūra.  

Techninių ir komercinių trūkumų šalinimas. 

Komercinės apžiūros tvarka. 

Geležinkelių riedmenų stabdžių naudojimo 

taisyklės. 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Suformuoto traukinio techninė apžiūra, 

stabdžių patikrinimas, V-45 formos 

pažymos išdavimas. 

 

 

 

Perjungti iešmus Geležinkelių iešmai. 

Maršruto parengimas, necentralizuotų 

iešmų perjungimas, jų tvarkingumo 

tikrinimas.  

Kelių ir iešmų būklės tikrinimas. 

Įvertinti traukinio 

manevravimo pavojų 

ir riziką 

Įvertinti darbų saugos, gamybos sanitarijos, 

higienos, elektrosaugos, priešgaisrinės 

saugos reikalavimai. 

Ratstabdžių ir kitų darbo priemonių 

naudojimo tvarka. Vagonų įtvirtinimo 

tvarka. 

Veiksmai vežant pavojinguosius krovinius. 

 

Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

Kvalifikacijos kodas Lietuvos 

Respublikos kvalifikacijų ir mokymo 

bei studijų programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos 

Sąjungos ir tarptautiniams 

standartams (jeigu taikoma)  

 

Reikalavimai kvalifikacijos 

suteikimui 

Kvalifikacija yra suteikiama įgijus kompetencijas 

mokantis pagal formalias pirminio profesinio mokymo 

programas, taip pat mokantis neformaliuoju ir 
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savaiminiu būdais.  

 

Kvalifikacijos aprašą tvirtinanti 

institucija 

 

Kvalifikacijos aprašas galioja iki   

Kvalifikacijos aprašą parengė J. Gaidys, V. Davidavičienė, V. Zinkevičiūtė 
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5.3.11. Traukinio mašinistas  

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Traukinio mašinistas (LTKS IV ir EKS IV) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: IV 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos kvalifikacijų sandarą mokymuisi visą gyvenimą: IV 

Veiklos objektas: traukos riedmenų valdymas  ir eksploatavimas  

Veiklos uždaviniai:  

• atlikti traukos riedmenų mechaninės įrangos techninę priežiūrą. Atlikti traukos riedmenų 

elektros įrangos techninę priežiūrą; 

• vykdyti traukos riedmenų eksploatavimo procesus;  

• valdyti geležinkelių traukos riedmenis stočių ir tarpstočių keliuose; 

• įvertinti pavojų ir riziką valdant traukos riedmenis. 

Kvalifikacija gali būti suteikiama tik įgijus šiuos kvalifikacijos vienetus: būtini visi „Traukinių 

mašinisto“ kvalifikacijos vienetai norint suteikti kvalifikaciją. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: geležinkelių transporto įmonėse bei bendrovėse.   

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją 

teikiančias pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, turi turėti mažiausiai pagrindinį 

išsilavinimą. 

Kiti reikalavimai „Traukinių mašinisto“ pažymėjimui įgyti: 

Besimokantysis norėdamas įgyti Traukinio mašinisto pažymėjimą iš Valstybinės geležinkelio 

inspekcijos (toliau VGI)  prie LR susisiekimo ministerijos turi turėti profesinį psichologinį asmens, 

pageidaujančio gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, vertinimą. 

Besimokantysis norėdamas įgyti Traukinio mašinisto pažymėjimą iš VGI, turi turėti praktinės 

darbo patirties Traukinio mašinisto padėjėju, ir egzaminą Traukinio mašinisto pažymėjimui įgyti 

turi laikyti VGI pripažintame egzaminavimo centre. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Traukos riedmenų 

mechaniniai įrenginiai ir 

jų techninė priežiūra 

 LTKS IV 

 

Atlikti bendrosios šaltkalvystės 

darbus 

Techniniai brėžiniai ir eskizai.  

Techniniai matavimai. 

Bendrosios  šaltkalvystės 

darbai.  

Atlikti stabdžių įrangos priežiūrą, 

taikant žinias apie standžių 

įrenginių sandarą, veikimo 

principą ir stabdžių darbo 

procesus 

Stabdžių klasifikavimas. 

Stabdžių sistemų veikimo 

principai. 

Stabdžių maitinimo įrenginiai. 

Stabdžių valdymo įrenginiai. 

Stabdymo įrenginiai.. 

Atlikti geležinkelių traukos 

riedmenų dyzelinių variklių ir jų 

sistemų techninę priežiūrą, 

taikant žinias apie šių variklių ir jų 

sistemų sandarą ir veikimo 

principą 

Dyzelinių variklių darbo 

procesai ir veikimo principas. 

Dyzelinių variklių degalų 

sistemos. 

Dyzelinių variklių alyvos 

sistemos. 

Dyzelinių variklių aušinimo 

sistemos. 

Dyzelinių variklių oro tiekimo 

sistemos. 

Vertinti traukos riedmenų 

važiuoklę 

Traukos riedmenų kėbulas;  

Automatinė sankaba ir jos 

priežiūros instrukcija. 

Traukos riedmenų vežimėliai ir 

jų įranga. 

Saugiai atlikti  traukos riedmenų  

techninės priežiūros darbus 

Darbų saugos, gamybos 

sanitarijos, higienos, 

elektrosaugos, priešgaisrinės 

saugos reikalavimai. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

 

Traukos riedmenų 

elektros įrenginiai ir jų 

priežiūra 

 LTKS IV 

 

Taikyti  elektrostatikos dėsnius 

sprendžiant elektrostatikos 

uždavinius 

Elektrostatikos sąvokos ir 

uždaviniai. 

 Elektrostatikos dydžiai ir 

vienetai.  

Elektrotechnikos ir 

elektromontavimo įrankiai. 

Traukos riedmenų elektros 

grandinės. 

Vykdyti elektros mašinų techninę 

priežiūrą 

Nuolatinės srovės elektros 

mašinos. 

Kintamos srovės elektros 

mašinos. 

Atlikti elektros aparatų techninę 

priežiūrą 

Elektros aparatai. 

Transformatoriai. 

Akumuliatorinės baterijos. 

Traukos riedmenų 

eksploatavimas 

 LTKS IV 

 

Eksploatuoti traukos riedmenis  Traukos riedmenų parangos, 

eksploatavimo ir techninės 

priežiūros tvarka. 

Traukos riedmenų priėmimo ir 

perdavimo tvarka. 

Degalų ir tepalų sąnaudos. 

Taikyti techninius geležinkelio 

nuostatus 

Techniniai geležinkelio 

naudojimo nuostatai. 

Bendrauti užsienio kalba Techniniai terminai užsienio 

kalba. 

Įvertinti pavojų ir riziką Darbų saugos, gamybos 

sanitarijos, higienos, 

elektrosaugos, priešgaisrinės 

saugos reikalavimai. 

Ratstabdžių ir kitų darbo 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

priemonių naudojimo tvarka. 

 

Ratstabdžių, specialiųjų šakių ir 

kitų darbo priemonių 

naudojimo stotyse instrukcija. 

Vagonų įtvirtinimo tvarka. 

Veiksmai vežant 

pavojinguosius ir 

didžiagabaričius krovinius. 

Pavojingų krovinių klasės. 

Darbuotojo veiksmai įvykus 

eismo įvykiui vežant 

pavojinguosius krovinius. 

Didžiagabaričių ir negabaritinių 

krovinių vežimas. 

Taikyti pavojingųjų krovinių 

vežimo teisinio reglamentavimo 

bendrąsias nuostatas 

Pavojingųjų krovinių 

tarptautinio vežimo 

geležinkeliais taisyklės RID ir 

SMGS 2 priedas.  

Traukinio lapo įforminimo 

taisyklės (saugotinų vagonų 

kodai). 

Darbuotojo veiksmai avariniais 

(ypatingais) atvejais. 

Traukos riedmenų 

valdymas   

 LTKS IV 

 

Valdyti traukos riedmenų 

stabdžius 

Traukos riedmenų stabdžių 

įrenginių priėmimas ir 

perdavimas. Traukos riedmenų 

stabdžių įjungimas. 

Stabdžių įrenginių veikimo 

tikrinimas. 

Stabdžių įrenginių valdymas ir  

priežiūra. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Taikyti geležinkelio eismo ir 

signalizacijos taisykles 

Signaliniai ženklai ir rodyklės 

Rankiniai ir garso signalai. 

Šviesoforai. 

Traukinių eismo tvarkymo 

reikalavimai. 

Eismo reikalavimai traukinių 

eismui stočių ir tarpstočių 

keliuose. 

Valdyti traukos riedmenis 

 

Prekinio traukinio valdymas. 

Keleivinio traukinio valdymas. 

Greitaeigio keleivinio traukinio 

valdymas. 

Kelio remonto mašinų 

valdymas. 

Signalinės ir ryšio priemonės. 

Bendravimas užsienio kalba 

traukinių eismo procese.   

Darbuotojų, susijusių su 

geležinkelių transporto eismu, 

pokalbių reglamentas. 
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Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

Kvalifikacijos kodas Lietuvos Respublikos 

kvalifikacijų ir mokymo bei studijų 

programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos Sąjungos 

ir tarptautiniams standartams (jeigu 

taikoma)  

 

Reikalavimai kvalifikacijos suteikimui Kvalifikacija yra suteikiama įgijus 

kompetencijas mokantis pagal formalias 

pirminio profesinio mokymo programas, taip 

pat mokantis neformaliuoju ir savaiminiu 

būdais. Kvalifikacijos pažymėjimas gali būti 

išduodamas tik nuo 18 metų.  

Kvalifikacijos aprašą tvirtinanti institucija  

Kvalifikacijos aprašas galioja iki   

Kvalifikacijos aprašą parengė J. Gaidys, V. Davidavičienė, V. Zinkevičiūtė 
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5.3.12. Traukinių eismo tvarkdarys 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Traukinių eismo tvarkdarys (LTKS V ir EKS V) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: V 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos kvalifikacijų sandarą mokymuisi visą gyvenimą: V 

Veiklos objektas: geležinkelio transporto eismo valdymas. 

Veiklos uždaviniai:  

• išnaudoti visas technines priemones nustatytiems traukinių eismo mastams garantuoti; 

• spartinti traukinių rangą stotyse, veiksmingai naudoti vagonų parką, lokomotyvus ir didinti 

ruožų pralaidumą; 

• kontroliuoti, ar stotys traukinius formuoja pagal traukinių formavimo planą ir išleidžia juos 

pagal eismo grafiką; 

• laiku duoti nurodymus stočių budėtojams ir lokomotyvų mašinistams; 

• stebėti ir kontroliuoti traukinių eismą tarpstočiuose, ypač, kai aplenkiami ar prasilenkia 

keleiviniai, ilgieji, sunkieji traukiniai, traukiniai su 1-osios pavojingumo klasės kroviniais 

(sprogiosios medžiagos) ir negabaritiniais kroviniais, kai sutrikę signalizacijos ir ryšių 

įrenginiai; 

• sudaryti saugias eismo sąlygas ir užtikrinti lokomotyvų brigadų nepertraukiamo darbo 

režimą. 

• sudaryti saugias eismo sąlygas įvykus eismo valdymo centralizacijos įrenginių gedimams ir 

susidarius avarinei situacijai. 

• teisingai organizuoti pagalbinių lokomotyvų bei avarinių traukinių eismą geležinkelio 

ruožuose.  

Kvalifikacija gali būti suteikiama tik įgijus šiuos kvalifikacijos vienetus: būtini visi „Traukinių 

eismo tvarkdario“ kvalifikacijos vienetai norint suteikti kvalifikaciją. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: geležinkelių transporto įmonėse bei bendrovėse.   

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją 

teikiančias pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, turi turėti vidurinį išsilavinimą. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos kvalifikacijų 

sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Vežimo geležinkelių 

transportu technologinio 

proceso organizavimas ir 

valdymas. 

 LTKS V 

 

Organizuoti geležinkelių 

transporto įmonės padalinio 

veiklą pagal darbų pobūdį 

Traukinių formavimo planas. 

Traukinių eismo valdymas. 

Krovinių barų ir geležinkelio 

privažiuojamųjų kelių darbo 

organizavimas. 

Avarinių bei ūkinių traukinių 

eismo organizavimas. 

Dokumentai ir norminiai aktai, 

kurie reglamentuojantys 

eismo tvarkdario darbą. 

Pavojingųjų krovinių vežimo 

teisinio reglamentavimo 

bendrosios nuostatos; 

Organizuoti krovinių ir 

keleivių vežimo procesą 

Traukinių eismo valdymas 

linijoje. 

Eismo organizavimas 

nestandartinėje situacijoje. 

Dokumentų reikalavimų 

vykdymas ir valdymas. 

Kompiuterinės informacinės 

sistemos: 

• operatyvioji vežimo 

kompiuterinė informacinė 

sistema (OPKIS); 

• vagonų skirstymo stoties 

kompiuterinė informacinė 

sistema (SSKIS); 

• komercinių prekinių stočių 

kompiuterinė informacinė 

sistema (KPSKIS); 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos kvalifikacijų 

sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

 

• vagonų perdavimo stoties 

kompiuterinė informacinė 

sistema (VPSKIS); 

• keleivių vežimo apskaitos 

kompiuterinė sistema 

„Ekspres“. 

• Radijo ryšio ir riedmenų 

automatinės kontrolės 

priemonės (GSM-R; RAKP),  

Traukinių eismo organizavimo 

sistema “Davinchi”. 

Naudotis signalinėmis ir 

ryšių priemonėmis 

Signalinės ir ryšio priemonės. 

Darbuotojų susijusių su 

geležinkelių transporto eismu, 

pokalbių reglamentas. 

Vežimo geležinkelių 

transportu technologinio 

proceso organizavimo ir 

valdymo planavimas. 

 LTKS V 

 

 

 

Planuoti krovinių ir keleivių 

vežimo procesą 

Veiklos nuostatai: 

• stoties; 

• krovinių barų ir keleivių 

rūmų; 

• geležinkelio 

privažiuojamųjų kelių. 

Stoties knyga. 

Pagrįsti krovinių ir keleivių 

vežimo efektyvumą 

ekonominiais skaičiavimais 

Krovinių vežimo rodikliai. 

Keleivių vežimo rodikliai. 

Krovinių ir keleivių vežimų 

statistika. 

Traukinių eismo rodikliai. 

Stoties darbo rodikliai. 

Užtikrinti krovinių ir keleivių 

vežimo saugumo kontrolę 

Traukinių eismo saugumas. 

Eismo ir eismo saugumo 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos kvalifikacijų 

sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

kontrolė. 

Geležinkelio įmonės 

(padalinio) darbuotojų eismo 

saugumo žinių tikrinimas. 

Taikyti geležinkelių eismo ir 

signalizacijos taisykles 

 

Techninio geležinkelių 

naudojimo nuostatai. 

Geležinkelių signalizacijos 

taisyklės. 

Geležinkelio eismo taisyklės. 

Planuoti ir organizuoti 

vežimo proceso materialinį 

aprūpinimą 

Riedmenys. 

Krovimo įrenginiai ir 

mechanizmai. 

Kuro ir tepalų poreikis. 

 

Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

Kvalifikacijos kodas Lietuvos 

Respublikos kvalifikacijų ir mokymo 

bei studijų programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos 

Sąjungos ir tarptautiniams 

standartams (jeigu taikoma)  

 

Reikalavimai kvalifikacijos 

suteikimui 

Kvalifikacija yra suteikiama įgijus kompetencijas 

mokantis pagal formalias pirminio profesinio mokymo 

programas, taip pat mokantis neformaliuoju ir 

savaiminiu būdais. 

Kvalifikacijos aprašą tvirtinanti 

institucija 

 

Kvalifikacijos aprašas galioja iki   

Kvalifikacijos aprašą parengė J. Gaidys, V. Davidavičienė, V. Zinkevičiūtė 
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5.3.13. Stoties budėtojas 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Stoties budėtojas (LTKS V ir EKS V) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: V 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos kvalifikacijų sandarą mokymuisi visą gyvenimą: V 

Veiklos objektas: stoties budėtojas tvarko traukinių atvykimą, išvykimą, nustato traukinių eismo 

tvarką pagrindiniais ir atvykimo bei išvykimo keliais, o kur nėra manevrų tvarkdario –  ir visais 

kitais stoties keliais. 

Veiklos uždaviniai:  

• geležinkelio stotyse  organizuoti saugius traukinių ir vagonų grupių formavimo ir 

išformavimo darbus; 

• organizuoti saugų traukinių atvykimą, išvykimą; 

• nustatyti traukinių eismo tvarką pagrindiniais ir atvykimo bei išvykimo keliais; 

• nesant manevrų tvarkdario organizuoti eismo tvarką ir visais stoties keliais. 

• užtikrinti eismo, krovinių ir riedmenų saugumą bei dalyvaujančių manevruose darbuotojų 

darbų saugą; 

• užtikrinti eismą SCB pagalba iš darbo vietos. 

Kvalifikacija gali būti suteikiama tik įgijus šiuos kvalifikacijos vienetus: būtini visi „Stoties 

budėtojo“ kvalifikacijos vienetai norint suteikti kvalifikaciją. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: geležinkelių transporto įmonėse bei bendrovėse.   

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją 

teikiančias pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, turi turėti vidurinį, profesinį 

išsilavinimą. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Saugus traukinių 

manevravimo eismo 

užtikrinimas 

 LTKS IV 

 

Užtikrinti saugų traukinių 

manevravimą, taikant 

geležinkelių eismo ir 

signalizacijos taisykles 

 

Techninio geležinkelių 

naudojimo nuostatai. 

Geležinkelių signalizacijos 

taisyklės. 

Geležinkelio eismo taisyklės. 

Vykdyti saugų traukinių 

manevravimą susidarius 

avarinei situacijai  

Skirstymo kalnelis. 

 Stočių kelynai. 

Privažiuojamųjų kelių kelynai. 

Stočių darbo organizavimas 

(paskirtis, klasifikacija, įrenginiai 

ir kt.). 

Geležinkelio darbuotojų  

veiksmai, susidarius avarinei 

situacijai. 

Traukinio lapo įforminimo 

taisyklės (saugotinų vagonų 

kodai). 

Veiksmai įvykių vežant 

pavojinguosius krovinius metu. 

Stočių darbo 

organizavimas 

 LTKS V 

 

 

Tvarkyti traukinių eismą  

 

 

 

 

 

 

Traukinių eismo tvarkymas. 

Kelių specializacija. 

Stoties knygos ir jos priedai. 

Iešmų valdymas. 

Vagonų stabdymas; 

Darbas su traukiniais 

atvykimo/išvykimo keliuose, 

traukinių formavimas. 

Traukinių priėmimo, išleidimo ir 

pervažiavimo per stotį tvarka. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Vežimo geležinkelių 

transportu technologinio 

proceso valdymas. 

 LTKS V 

 

Valdyti geležinkelių transporto 

technologinį procesą, 

naudojantis  kompiuterinėmis 

sistemomis 

Kompiuterinės informacinės 

sistemos: 

• operatyvioji vežimo 

kompiuterinė informacinė 

sistema (OPKIS); 

• vagonų skirstymo stoties 

kompiuterinė informacinė 

sistema (SSKIS); 

• komercinių prekinių stočių 

kompiuterinė informacinė 

sistema (KPSKIS); 

• vagonų perdavimo stoties 

kompiuterinė informacinė 

sistema (VPSKIS); 

• keleivių vežimo apskaitos 

kompiuterinė sistema 

„Ekspres“. 

• Eismo valdymo  įranga RAKP, 

GSM-R 

• Mikroprocesorinė 

centralizacija ir traukinių 

eismo valdymas be 

šviesoforų. 

• Traukinių eismo valdymas 

MPC  sistemoje 

Naudotis signalinėmis ir ryšių 

priemonėmis 

Signalinės ir ryšio priemonės. 

Darbuotojų susijusių su 

geležinkelių transporto eismu, 

pokalbių reglamentas. 

Signalų taikymas, paskirtis, 

klasifikavimas. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Vykdyti teisės aktų 

reikalavimus 

reglamentuojančius stoties 

budėtojo darbą 

Dokumentai ir norminiai aktai, 

kurie reglamentuoja stoties 

budėtojo darbą. 

Pavojingųjų krovinių vežimo 

teisinio reglamentavimo 

bendrosios nuostatos. 

 

Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

Kvalifikacijos kodas Lietuvos 

Respublikos kvalifikacijų ir mokymo 

bei studijų programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos 

Sąjungos ir tarptautiniams 

standartams (jeigu taikoma)  

 

Reikalavimai kvalifikacijos 

suteikimui 

Kvalifikacija yra suteikiama įgijus kompetencijas 

mokantis pagal formalias pirminio profesinio mokymo 

programas, taip pat mokantis neformaliuoju ir 

savaiminiu būdais 

Kvalifikacijos aprašą tvirtinanti 

institucija 

 

Kvalifikacijos aprašas galioja iki   

Kvalifikacijos aprašą parengė J. Gaidys, V. Davidavičienė, V. Zinkevičiūtė 
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5.4. Posektorius: oro transportas 

5.4.1. Orlaivio palydovas 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Orlaivio palydovas  (LTKS IV ir EKS IV) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: IV 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandarą: IV 

Veiklos objektas: keleivių aptarnavimas skrydžio metu. 

Veiklos uždaviniai:  

• užtikrinti keleivių aptarnavimą skrydžio metu;  

• gebėti dirbti komandoje; 

• užtikrinti ir palaikyti tvarką ir saugą  lėktuvo salone skrydžio metu;  

• padėti parengti lėktuvo saloną skrydžiui. 

Kvalifikacijų vienetai yra būtini įgyti, norint suteikti kvalifikaciją: 

• Aviacijos ir atitinkamų taisyklių nuostatų taikymas. LTKS IV. 

• Ryšio ir komunikacijos palaikymas. LTKS IV. 

• Keleivių aptarnavimas ir keleivių salono stebėjimas. LTKS IV. 

• Gelbėjimo principų taikymas. LTKS IV. 

• Aviacijos medicinos taikymas ir pirmosios pagalbos teikimas. LTKS IV. 

• Žmogiškieji veiksniai. LTKS IV. 

• Pavojingų krovinių transportavimas pagal ICAO taikomas technines instrukcijas. LTKS IV.  

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: orlaivių palydovais įvairiose aviakompanijose, 

įregistruotose Lietuvoje ir užsienio šalyse. 

Asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją teikiančias mokymo programas, turi 

turėti: 

• Mažiausiai vidurinį išsilavinimą; 

• Ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; 

Reikalavimai (apribojimai) sveikatai: 

Sveikatos būklė: 2 klasės sveikatos pažymėjimas. 

Specialieji reikalavimai: 

• Mokėti skaityti, rašyti ir suprantamai bendrauti anglų kalba, kitos kalbos (prancūzų, ispanų 

arba vokiečių) – privalumas; 

• Mokėti plaukti; 

• Aviakompanijos gali nustatyti ir kitus reikalavimus (amžius, šeimyninė padėtis, kūno 
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sudėjimas, ūgis ir kt.). 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Aviacijos ir atitinkamų 

taisyklių nuostatų 

taikymas LTKS IV 

 

Dirbti pagal taisykles susijusias 

su keleivių salono įgulos 

veiksmais 

Vežėjo skrydžių vykdymo 

vadovas. 

Vykdyti keleivių salono įgulos 

nario pareigas 

Dirbti pagal skrydžio ir darbo 

laiko apribojimo bei poilsio 

reikalavimus 

Ryšio ir komunikacijos 

palaikymas 

LTKS IV 

 

Užtikrinti keleivių salono 

įgulos narių ir skrydžio įgulos 

narių veiksmingą keitimąsi 

informacija 

Vežėjo skrydžių vykdymo 

vadovas. 

Komunikacijos ir ryšio palaikymo 

priemonės. 

Vartoti reikiamus 

komunikacijos ir ryšio 

palaikymo būdus 

Vartoti vieną kalbą ir bendrus 

terminus 

Aviacijos medicinos 

taikymas ir pirmosios 

pagalbos teikimas 

LTKS IV 

 

Taikyti bendrąsias aviacijos 

medicinos žinias 

Bendrieji aviacijos medicinos ir 

išsigelbėjimo nurodymai. 

Lėktuve esanti pirmosios 

pagalbos vaistinėlė bei kita 

pirmajai pagalbai tinkama 

įranga. 

Švaros ir higienos palaikymo 

priemonės. 

 

Veikti pagal išgelbėjimo 

nurodymus 

Teikti pirmąją pagalbą, 

naudojantis  pirmosios 

pagalbos vaistinėlės turiniu ir 

kitomis pirmajai pagalbai 

tinkamomis priemonėmis 

Palaikyti švarą ir higieną 

lėktuvo salone 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Žmogiškųjų veiksnių ir 

įgulos išteklių valdymas 

LTKS IV 

 

Naudoti įgulos išteklių 

valdymo principus 

Vežėjo skrydžių vykdymo 

vadovas. 

Vertinti žmogaus galimybes ir 

būseną ir elgseną skrydžio 

metu 

Vertinti padėtį ir valdyti 

stresines situacijas 

Keleivių aptarnavimas ir 

keleivių salono stebėjimas 

LTKS IV 

 

Tinkamai paskirstyti keleivius į 

vietas atsižvelgiant į lėktuvo 

masę ir pusiausvyrą 

Taisyklės, reglamentuojančios 

saugų keleivių salono bagažo ir 

keleivių salone esančios 

aptarnavimo įrangos laikymą. 

Lėktuve esanti skrydžio 

užtikrinimo įranga. 

Rūpintis keleivių salono sauga 

turbulencijos atveju 

Taikyti keleivių motyvavimo ir 

minios valdymo metodus 

Gelbėjimo principų 

taikymas LTKS IV 

 

Taikyti išsigelbėjimo įvairiose 

sąlygose principus 

Gaisro gesinimo instrukcijos. 

Keleivių evakavimo instrukcijos. 

Lėktuve esanti gelbėjimo 

(evakuacijos) įranga bei gaisro 

gesinimo priemonės ir įranga. 

Nustatyti gaisro šaltinį 

Tikrinti vietas, kuriose gali kilti 

gaisras 

Naudoti gaisro gesinimo 

medžiagas, priemones, 

techniką 

Naudoti keleivių evakavimo 

įrangą 

Pavojingų krovinių 

transportavimas pagal  

taikomas ICAO technines 

instrukcijas 

 LTKS IV 

 

Vykdyti pavojingų krovinių 

vežimo oro transportu sąlygų 

reikalavimus 

Pavojingųjų krovinių vežimo oro 

transportu tvarkos aprašas. 
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Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

Kvalifikacijos kodas 

Lietuvos Respublikos 

kvalifikacijų ir mokymo bei 

studijų programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas 

Europos Sąjungos ir 

tarptautiniams standartams 

(jeigu taikoma)  

Europos Komisijos (ES) 2012 kovo 30 Reglamentas 290/2012, 

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, 

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 

216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję 

techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros  

Reikalavimai kvalifikacijos 

suteikimui 

 

Kvalifikacijos aprašą 

tvirtinanti institucija 

LR Švietimo ir mokslo ministerija 

Kvalifikacijos aprašas 

galioja iki  

2015-12-30 

Kvalifikacijos aprašą 

parengė 

V. Bolotinas,  R. Bumbulytė, A. Vasilis Vasiliauskas, 
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5.4.2. Orlaivių remontininkas 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Orlaivių remontininkas (LTKS IV ir EKS IV) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: IV 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandarą: IV 

Veiklos objektas: komercinės aviacijos orlaivių nepertraukiamo tinkamumo skraidyti palaikymo 

pagalbiniai darbai, mažosios aviacijos orlaivių mechaninės dalies ir skraidyklės remonto darbai  

Veiklos uždaviniai:  

• pagalbiniai darbai vadovaujant aviacijos mechanikų arba aviacijos technikų, vykdant 

komercinės aviacijos orlaivių einamąją techninę priežiūrą, paruošimą skrydžiui bei kitas 

techninio aptarnavimo procedūras bei darbai dirbtuvėse, skirti nepertraukiamo tinkamumo 

skraidyti palaikymui; 

• mažosios aviacijos orlaivių mechaninės dalies taisymo darbai bei skraidyklės pažeidimų, 

nesurištų su pirminių konstrukcijos elementų atstatymų, taisymas. 

Kvalifikacijų vienetai yra būtini įgyti, norint suteikti kvalifikaciją: 

• Šaltkalvystės darbų vykdymas. LTKS IV. 

• Suvirinimo darbų vykdymas. LTKS IV. 

• Orlaivių einamoji techninė priežiūra ir paruošimas skrydžiui. LTKS IV. 

• Oro uostų antžeminės įrangos naudojimas. LTKS IV. 

• Elektrotechnikos darbų vykdymas. LTKS IV. 

• Darbų saugos užtikrinimas. LTKS IV. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti:  Mažosios aviacijos orlaivių einamojo aptarnavimo 

specialistais bei orlaivių remonto dirbtuvėse, taip pat kaip oro uostų antžeminio aptarnavimo 

žemutinės grandies specialistai.  Vadovaujant  aviacijos mechanikų ir technikų, apmokytų pagal 

Komisijos Reglamento (EB) Nr. 2042/2003 „Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir 

aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių 

organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ III priedo (66 dalis) reikalavimus - kaip orlaivių 

techninio aptarnavimo pagalbinis techninis personalas.  

Reikalavimai kvalifikacijai įgyti: 

Reikalinga baigti orlaivių remontininko kursus pagal LR ŠMM patvirtintą programą akredituotoje 

profesinio mokymo įstaigoje. 

Reikalavimai (apribojimai) sveikatai: 

Bendri sveikatos reikalavimai atitinkantis sveikatos patikrinimo pažymą (forma Nr. 047/a, 

kenksmingi faktoriai, medžiagos: 13 pr. P.1., 13 pr. 1d. P.1.46, 13 pr. 4d. P.4.2.2, 13 pr. 4d. P.4.2.3.), 
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Kvalifikacijos pavadinimas: Orlaivių remontininkas (LTKS IV ir EKS IV) 

leidžiamas akinių, kurių optinė galia netrukdo darbo uždavinių vykdymui, nešiojimas  

Asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją teikiančias mokymo programas, turi 

turėti mažiausia vidurinį išsilavinimą, arba jį įgyti mokymosi metu.  
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Šaltkalvystės darbų 

vykdymas 

 LTKS IV 

 

Atlikti šaltkalvystės darbus 

pagrindiniais įrengimais ir 

įrankiais  

Metalo lakštų lenkimo ir pjovimo 

staklės. Metalo pjūklai,  dildės, 

plaktukai.  

Elektriniai grąžtai, šlifuokliai. 

Atlikti smulkius metalų 

apdirbimo darbus 

Rankinis metalų šlifavimas ir 

poliravimas, apdirbimas rankinių 

instrumentų pagalba. 

Sujungti detales kniedėmis Detalių sujungimas kniedijimu 

priklausomai nuo paviršių 

medžiagos: aliuminis-aliuminis, 

aliuminis-kompozitas. 

Suvirinimo darbų vykdymas 

 LTKS IV 

 

Suvirinti orlaivio 

konstrukcinius elementus  

Suvirinimas elektra, suvirinimas 

dujomis. 

Orlaivių einamoji techninė 

priežiūra ir paruošimas 

skrydžiui 

 LTKS IV 

 

Atlikti orlaivio techninę 

priežiūrą  

Orlaivio techninės apžiūros 

vadovų taikymas. 

Paruošti orlaivį skrydžiui Orlaivio ruošimo skrydžiui 

taisyklių taikymas. 

Oro uostų antžeminės 

įrangos naudojimas LTKS IV 

 

Eksploatuoti oro uostų 

antžeminę įrangą.  

Orlaivių antžeminio aptarnavimo 

įrangos naudojimas. 

Elektrotechnikos darbų 

vykdymas 

 LTKS IV 

 

Aptarnauti orlaivių elektros 

sistemas  

Orlaivių elektrinių sistemų 

defektų nustatymas. 

Grandinių nepertraukiamumo 

matavimai ir atstatymas. 

Įžeminimo varžos matavimai   
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

 

Darbų saugos užtikrinimas 

 LTKS IV 

 

Užtikrinti darbų saugą 

dirbtuvėse bei orlaivio 

paruošimo skrydžiui metu 

oro uosto perone  

Saugaus darbo oro uostų perone 

ir dirbtuvėse  taisyklių taikymas.   

 

Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

Kvalifikacijos kodas Lietuvos 

Respublikos kvalifikacijų ir mokymo 

bei studijų programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos 

Sąjungos ir tarptautiniams 

standartams (jeigu taikoma)  

Netaikoma 

Reikalavimai kvalifikacijos suteikimui Kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymosi 

programą, sėkmingai išlaikius teorinių žinių 

patikrinimo testus bei praėjus praktinių įgūdžių 

įvertinimą. 

Kvalifikacijos aprašą tvirtinanti 

institucija 

LR Švietimo ir mokslo ministerija 

Kvalifikacijos aprašas galioja iki  2015-12-30 

Kvalifikacijos aprašą parengė V. Bolotinas, A. Vasilis Vasiliauskas 
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5.4.3. Orlaivių mechanikas 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Orlaivių mechanikas (LTKS IV ir EKS IV) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: IV 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandarą: IV 

Veiklos objektas: orlaivių nepertraukiamo tinkamumo skraidyti palaikymas. 

Veiklos uždaviniai: veiklos uždaviniai yra nurodyti Komisijos Reglamente (EB) Nr. 2042/2003 

„Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų 

tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ III 

priede (66 dalis) bei IV priede (147 dalis), o taip pat jų papildymuose ir atnaujinimuose. 

Kvalifikacijų vienetai yra būtini įgyti, norint suteikti kvalifikaciją: 

• Orlaivių sistemų tvirtinimai ir sujungimai. LTKS IV. 

• Orlaivių vizualinė apžiūra. LTKS IV. 

• Žmogiškųjų veiksnių valdymas LTKS IV.  

• Aviacinės teisės normų taikymas. LTKS IV. 

• Orlaivio struktūros ir sistemų priežiūra. LTKS IV. 

• Variklio priežiūra. LTKS IV. 

• Sraigto/rotoriaus priežiūra. LTKS IV. 

• Darbų sauga. LTKS IV. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: Lietuvos ir užsienio civilinės aviacijos kompanijose, 

karinėse oro pajėgose ir vidaus reikalų sistemoje, oro transporto įmonėse kaip orlaivių 

nepertraukiamo tinkamumo skraidyti techninės priežiūros specialistai technikai-mechanikai, taip 

pat užtikrinančiose skrydžių saugumą valstybinėse institucijose.   

Reikalavimai kvalifikacijai įgyti: 

Sertifikavimas. Veikla yra licencijuojama pagal Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 2042/2003 „Dėl 

orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų 

tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ III 

priedą (66 dalis). Įmanomos įgyti kvalifikacijos pagal Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 2042/2003 III 

priedą (66 dalis) yra mechaniko kategorijos A pakategorės (A1, A2, A3 ir A4). Kiekvienos  

pakategorės trukmė, kriterijai, uždaviniai, priemonės yra nurodyti Komisijos Reglamento (EB) Nr. 

2042/2003 III priede (66 dalis), Reglamento papildymuose, atnaujinimuose ir paaiškinimuose.   

Sertifikavimas. Privaloma sėkmingai baigti teorijos ir praktikos kursą pagal Reglamento 

2042/2003 reikalavimus akredituotoje mokymo įstaigoje, arba išlaikyti reikiamus egzaminus LR 

CAA arba pagal to paties Reglamento IV priedo (147 dalis) reikalavimus sertifikuotoje mokymo 
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Kvalifikacijos pavadinimas: Orlaivių mechanikas (LTKS IV ir EKS IV) 

įstaigoje. 

Licencijavimas. Orlaivio einamojo techninio aptarnavimo specializuotų užduočių mokymai 

darbo vietoje ir mokymų rezultatų įvertinimas sertifikuotoje pagal Reglamento 2042/2003 II 

Priede (145 dalis) orlaivių aptarnavimo organizacijoje, kaip tai numatyta Reglamento 2042/2003 

III Priede (66 dalis), Reglamento papildymuose, atnaujinimuose ir paaiškinimuose.  

Pilnas privalomų kompetencijų sąrašas yra nurodytas Komisijos Reglamente (EB) Nr. 2042/2003 

„Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų 

tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ III 

priede (66 dalis), bei jų papildymuose bei atnaujinimuose.  

Reikalavimai (apribojimai) sveikatai: 

Bendri sveikatos reikalavimai atitinkantis sveikatos patikrinimo pažymą (forma Nr. 047/a, 

kenksmingi faktoriai, medžiagos: 13 pr. P.1., 13 pr. 1d. P.1.46, 13 pr. 4d. P.4.2.2, 13 pr. 4d. P.4.2.3.), 

leidžiamas akinių, kurių optinė galia netrukdo darbo uždavinių vykdymui, nešiojimas  

Papildomi reikalavimai: 

Turimos, arba įgytos mokimosi metu B2 lygio pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis anglų 

kalbos žinios. 

Specialieji reikalavimai: 

Asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją teikiančias mokymo programas, turi 

turėti Mažiausiai vidurinį išsilavinimą, arba jį įgyti mokymosi metu.  



  

 
 129 

 

Pagrindiniai 

kvalifikacijų 

vienetai (nurodant 

jų lygmenį pagal 

Lietuvos 

kvalifikacijų 

sandarą) ir kodai 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Orlaivių sistemų 

tvirtinimai ir 

sujungimai 

LTKS IV 

 

 

Atpažinti orlaivių konstrukcijoje 

naudojamas medžiagas bei 

tvirtinimų tipus 

Kniedžių, varžtų bei kitų aviacinių 

sujungimo elementų tipai,  vamzdžiai ir 

žarnos, guoliai, elektros grandžių laidai 

ir sujungimo elementai. 

Parinkti tvirtinimo ir sujungimo 

medžiagų bei priemonių 

parinkimas  

Kniedžių, varžtų bei kitų aviacinių 

sujungimo elementų panaudojimas  

vamzdžių, guolių, elektros laidų ir 

sujungimo elementų panaudojimas 

orlaivio sistemų sujungimui. 

Orlaivių vizualinė 

apžiūra 

LTKS IV 

 

Atlikti orlaivių vizualinę 

inspekciją, nustatant orlaivių 

konstrukcinių elementų 

defektus 

Sklandmens vidaus ir išorės vizualinė 

inspekcija. 

Važiuoklės vizualinė inspekcija. 

Nustatyti techninės dalies 

neatitikimus, veikiančius 

nepertraukiamą tinkamumą 

skraidyti 

Sklandmens paviršiaus aerodinamikos 

pažeidimų ir korozijos pažeidimų 

nustatymas. 

Važiuoklės pažeidimų nustatymas.  

Taikyti specialius orlaivių 

konstrukcinių elementų 

aptarnavimo metodus 

Pažeistų elementų nuėmimas bei 

tinkamų naudojimui montavimas, 

korozijos tinkamas šalinimas. 

Taikyti orlaivių priežiūros 

procedūras pagal techninės 

priežiūros dokumentaciją  

Orlaivių techninės dokumentacijos 

naudojimas vykdant einamąją ir 

periodinę priežiūrą: orlaivio 

aptarnavimo vadovas, struktūros 

remonto vadovas, kiti orlaivių 

priežiūros dokumentai pagal orlaivio 

tipą.  
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų 

vienetai (nurodant 

jų lygmenį pagal 

Lietuvos 

kvalifikacijų 

sandarą) ir kodai 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Taikyti reikiamus orlaivių 

vilkimo, kėlimo ir signalizavimo 

įgulai metodus 

Orlaivio aptarnavimo dokumentacijos 

naudojimas. 

Žmogiškųjų 

veiksnių valdymas 

LTKS IV 

 

Įvertinti žmogiškųjų faktorių bei 

aplinkos poveikį orlaivio 

techninio aptarnavimo kokybei 

Psichologinės ir fizinės būklės, jos 

tinkamumo atlikti orlaivio techninį 

aptarnavimą, vertinimas. 

Valdyti streso ir rizikos faktorius, 

naudoti teisingus ir tinkamus 

komunikacijos metodus darbo 

aplinkoje 

Relaksacijos, pokalbio metodai. 

Komunikacijos tikslumas, pilnumas, 

aiškumas. 

Aviacinės teisės 

normų taikymas 

 LTKS IV 

 

Vertinti savo teises ir pareigas 

orlaivių techninio aptarnavimo  

bei nepertraukiamo tinkamumo 

skraidyti palaikymo   procese 

Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 

2042/2003 „Dėl orlaivių 

nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti 

ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų 

tinkamumo naudoti ir šias užduotis 

atliekančių organizacijų bei darbuotojų 

patvirtinimo“ I (M dalis), II (145 dalis) 

bei III (66 dalis) priedas bei jų priedai ir 

papildymai. 

Orlaivio struktūros 

ir sistemų priežiūra 

 LTKS IV 

 

Aptarnauti orlaivių konstrukciją 

(sklandmuo, vairai, važiuoklė, 

stabdžiai (konstrukcijų 

ypatumai, paskirtis), hidraulinė, 

degalų, suspausto oro, 

vakuumo, elektros, priešgaisrinė 

sistemos (veikimo principai, 

paskirtis) bei kitas sistemas; 

 

Komisijos Reglamento (EB) Nr. 

2042/2003 III priedas (66 dalis) bei 

Reglamentą papildantys dokumentai  

Europos aviacinės saugos agentūros 

vykdančiojo direktoriaus nutarimai dėl 

„Priimtinų atitikimo būdų ir 

konsultacinės medžiagos prie 

Komisijos Reglamento 2042/2003“. 

Patvirtintas orlaivių techninio 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų 

vienetai (nurodant 

jų lygmenį pagal 

Lietuvos 

kvalifikacijų 

sandarą) ir kodai 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Testuoti ir aptarnauti statinio ir 

dinaminio slėgio sistemas 

 

aptarnavimo organizacijos leidžiamų 

darbų sąrašas, licencijos bei 

kompanijos išduotos autorizacijos 

apribojimai, orlaivio techninio 

aptarnavimo vadovai. 

Testuoti elektronikos prietaisų 

veikimą vidaus orlaivio įrangos 

pagalba 

Variklio priežiūra 

LTKS IV 

 

Atlikti orlaivių jėgainių 

elementų,  tepimo ir degalų 

tiekimo sistemų bei pagalbinių 

blokų aptarnavimą 

Komisijos Reglamento (EB) Nr. 

2042/2003 III priedas (66 dalis) bei 

Reglamentą papildantys dokumentai  - 

Europos aviacinės saugos agentūros 

vykdančiojo direktoriaus nutarimai dėl 

„Priimtinų atitikimo būdų ir 

konsultacinės medžiagos prie 

Komisijos Reglamento 2042/2003“. 

Patvirtintas orlaivių techninio 

aptarnavimo organizacijos leidžiamų 

darbų sąrašas, licencijos bei 

kompanijos išduotos autorizacijos 

apribojimai, orlaivio techninio 

aptarnavimo vadovai. 

Sraigto ir rotoriaus 

priežiūra LTKS IV 

 

Atlikti orlaivių sraigto / rotoriaus 

mechanizmo aptarnavimą 

Patvirtintas orlaivių techninio 

aptarnavimo organizacijos leidžiamų 

darbų sąrašas, licencijos bei 

kompanijos išduotos autorizacijos 

apribojimai, sraigto/rotoriaus valdymo 

mechanizmo aptarnavimo vadovas. 

Darbų saugos 

užtikrinimas LTKS 

Užtikrinti darbų saugos 

reikalavimus atliekant orlaivių 

Saugaus darbo oro uostų perone ir 

dirbtuvėse taisyklės. 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų 

vienetai (nurodant 

jų lygmenį pagal 

Lietuvos 

kvalifikacijų 

sandarą) ir kodai 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

IV mechaniko darbus 

Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

Kvalifikacijos kodas 

Lietuvos Respublikos 

kvalifikacijų ir mokymo bei 

studijų programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas 

Europos Sąjungos ir 

tarptautiniams 

standartams (jeigu 

taikoma)  

Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2042/2003 „Dėl orlaivių 

nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, 

dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis 

atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ III priedas 

(66 dalis) bei papildymai ir atnaujinimai 

Reikalavimai kvalifikacijos 

suteikimui 

1. Mokymo sertifikuotoje mokymo įstaigoje užbaigimas. 

Dirbančiam pagal Komisijos Reglamente (EB) Nr. 2042/2003 III 

priede (66 dalis)išvardintas tinkamas specialybes - egzaminų 

išlaikymas CAA arba sertifikuotoje mokymo įstaigoje. 

2. Orlaivių einamojo techninio aptarnavimo specializuotų 

užduočių mokymai darbo vietoje. Atliekami sertifikuotoje pagal 

Reglamento 2042/2003 II Priede (145 dalis) orlaivių aptarnavimo 

organizacijoje, kaip tai numatyta Reglamento 2042/2003 III 

Priede (66 dalis), Reglamento papildymose, atnaujinimose ir 

paaiškinimuose. 

3. Dokumentuota darbo patirtis pagal specializaciją. Darbo 

patirties apimtis ir aprašymo kriterijai nustatyti Reglamento 

2042/2003 III priede (66 dalis) 

Kvalifikacijos aprašą 

tvirtinanti institucija 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija 

Kvalifikacijos aprašas 2015-12-30 
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galioja iki  

Kvalifikacijos aprašą 

parengė 

V. Bolotinas, J. Ališauskas, E. Šimkus 
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5.4.4. Skrydžių vadovas 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Skrydžių vadovas (LTKS V ir EKS V) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: V 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandarą: V 

Veiklos objektas: skrydžių valdymas įvairiomis sąlygomis siekiant išvengti orlaivių susidūrimų 

ore ir manevravimo lauke, orlaivių susidūrimų su kliūtimis ir paspartinti bei išlaikyti tvarkingą oro 

eismo srautą. 

Veiklos uždaviniai:  

• aerodromo vizualusis skrydžių valdymas; 

• aerodromo instrumentinis skrydžių valdymas; 

• prieigos procedūrinis skrydžių valdymas; 

• prieigos stebimasis skrydžių valdymas; 

• erdvės procedūrinis skrydžių valdymas;  

• erdvės stebimasis skrydžių valdymas. 

Kvalifikacijų vienetai yra būtini įgyti, norint suteikti kvalifikaciją: 

• Aviacinės teisės nuostatų taikymas.  LTKS V. 

• Meteorologijos principų naudojimas.  LTKS V. 

• Oro navigacijos principų naudojimas.  LTKS V. 

• Orlaivio skrydžių principų taikymas.  LTKS V. 

• Žmogiškųjų veiksnių vertinimas ir valdymas.  LTKS V. 

• Oro eismo valdymas. LTKS V. 

• Radijo ryšio vykdymas (frazeologija lietuvių ir anglų kalbomis).  LTKS V. 

• Skrydžių valdymo įrangos ir sistemų naudojimas. LTKS V. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti:  skrydžių vadovais įmonėse, kurios yra atsakingos už 

skrydžių kontrolę, taip pat karinių oro pajėgų ir vidaus reikalų sistemos įmonėse.   

Reikalavimai kvalifikacijai įgyti: 

Veikla yra licencijuojama pagal Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 805/2011kuriuo pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 216/2008 ir papildymus, nustatomos išsamios 

skrydžių vadovų licencijų ir tam tikrų pažymėjimų taisyklės. Pretendentai privalo  būti sėkmingai 

baigę su kvalifikacija ir, jeigu taikoma, su kvalifikacijos patvirtinimu susijusį patvirtintą pradinį 

mokymą CAA akredituotoje mokymo įstaigojepagal CAA patvirtintas programasir išlaikyti CAA 

teorijos ir praktinių gebėjimų egzaminus.  
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Kvalifikacijos pavadinimas: Skrydžių vadovas (LTKS V ir EKS V) 

 

Pradinis mokymas turi atitikti tikslus, apibūdintus Eurokontrolės skrydžių vadovų bendrojo 

pagrindinio pradinio mokymo 2008 m turinio specifikacijoje EUROCONTROL-SPEC-0113, bei 

vėlesnius pakeitimus ir papildymus. 

Reikalavimai (apribojimai) sveikatai: 

Atitiktis III klasės sveikatos pažymėjimo reikalavimams. 

Papildomi reikalavimai: 

Anglų kalbos žinios ne žemesnės kaip 4-jo lygmens 

 Asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją teikiančias mokymo programas, turi 

turėti:  

 Vidurinį išsilavinimą 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Aviacinės teisės 

nuostatų taikymas 

LTKS V 

 

 

Taikyti Eurokontrolės ir 

ICAO nuostatas oro eismo 

organizavimui 

Kaip nurodyta Eurokontrolės skrydžių 

vadovų bendrojo pagrindinio pradinio 

mokymo turinio specifikacijos 

EUROCONTROL-SPEC-0113 2008 m. 

spalio 21 d., bei jo papildymuose ir 

pakeitimuose. 

 

Taikyti Lietuvos 

Respublikos valdžios 

institucijų numatytas 

teisines normas oro eismo 

valdymui 

Meteorologijos principų 

naudojimas 

LTKS V 

 

Naudoti aviacijos 

meteorologijos principus 

oro eismo saugumui 

užtikrinti 

 

Vertinti meteorologinių sąlygų poveikį 

orlaiviui bei skrydžiui; 

Analizuoti ir vertinti orų prognozių 

duomenis. 

Naudoti meteorologinius kodus ir 

informaciją. 

Meteorologijos ataskaitos. 

Meteorologiniai prietaisai. 

Orų prognozių duomenys. 

Meteorologiniai kodai ir jų naudojimo 

instrukcija. 

Oro navigacijos principų 

naudojimas 

LTKS V 

 

Taikyti oro navigacijos 

taisykles oro eismo 

valdymui 

 

Taikyti kelio kontrolės metodus. 

Naudoti oro navigacijos žemėlapius, 

navigacijos priemones ir sistemas. 

Naudoti aviacijoje taikomus matavimo 

vienetus, jų perskaičiavimą. 

Naudotis specialiosios paskirties 

žemėlapiais, aerodromo schemomis; 

Atlikti navigacinių elementų 

skaičiavimą. 

Oro navigacijos taisyklės. 

Oro navigacijos prietaisai ir įtaisai, 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

sistemos. 

Pareigybinė instrukcija. 

Oro navigacijos žemėlapiai. 

Specialūs žemėlapiai ir schemos. 

Navigacinių parametrų skaičiavimo 

priemonės. 

Orlaivio skrydžių 

principų taikymas 

LTKS V 

 

Vadovautis orlaivių 

jėgainės bei prietaisų 

veikimo principais orlaiviui 

kylant, leidžiantis 

manevruojant 

Orlaivių konstrukcijos aprašymai ir 

schemos. 

Orlaivio  elementų veikimo aprašymai, 

priežiūros instrukcijos ir techniniai 

reglamentai. 

Pareigybinės nuostatos dėl tarpusavio 

skrydžių vadovo ir piloto supratimo. 

Žmogiškųjų veiksnių 

vertinimas ir valdymas 

LTKS V 

 

Vertinti žmogiškojo 

veiksnio poveikį (žinoti 

žmogaus galimybių ir 

savybių ribas) 

Psichologinės ir fizinės būklės, jos 

tinkamumo atlikti skrydžio vadovo 

pareigas, vertinimas. 

Relaksacijos, komunikacijos metodai. 

Darbo tvarkos instrukcija. 

Pareigybinės nuostatos. 

Vertinti aplinkos poveikį 

žmogaus sveikatai 

Valdyti streso bei rizikos 

faktorius 

Naudoti komunikacijos 

principus darbo aplinkoje 
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Specializacijos kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Oro eismo valdymas  

LTKS V 

 

Zonuoti oro erdvę. 

 

Vertinti orlaivių elgseną 

skirtingose oro erdvės  

zonose. 

Zonavimo instrukcija. 

Pareigybinės nuostatos. 

Radijo ryšio vykdymas (frazeologija 

lietuvių ir anglų kalbomis) 

LTKS V 

 

Naudoti profesinę 

frazeologiją (lietuvių ir 

anglų kalbomis); 

 

Palaikyti ryšį su orlaiviu. 

Frazeologizmų žodynas, 

atmintinė. 

Ryšio priemonės. 

Ryšio priemonių 

naudojimosi instrukcija. 

Skrydžių valdymo įrangos ir sistemų 

naudojimas 

 LTKS V 

 

Naudoti skrydžių valdymo 

įrangą bei sistemas. 

Skrydžio valdymo įranga. 

Skrydžių valdymo 

instrukcija. 

Pareigybinės nuostatos. 
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Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

Kvalifikacijos kodas Lietuvos 

Respublikos kvalifikacijų ir 

mokymo bei studijų programų 

registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos 

Sąjungos ir tarptautiniams 

standartams (jeigu taikoma)  

Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 805/2011 (ir 

papildymai) kuriuo pagal Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomos 

išsamios skrydžių vadovų licencijų ir tam tikrų 

pažymėjimų taisyklės 

Reikalavimai kvalifikacijos 

suteikimui 

Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 805/2011 (ir jo 

papildymai) kuriuo pagal Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomos 

išsamios skrydžių vadovų licencijų ir tam tikrų 

pažymėjimų taisyklės, Civilinės aviacijos 

administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 28 d. 

įsakymas Nr. 4R-265 „Dėl paraiškų teikimo ir licencijų, 

kvalifikacijų, patvirtinimų išdavimo, atnaujinimo ir jų 

galiojimo pratęsimo skrydžių vadovams ir skrydžių 

vadovams mokiniams tvarkos aprašo“, bei kiti 

Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai 

reglamentuojantys aviacijos specialistų licencijavimą 

Kvalifikacijos aprašą tvirtinanti 

institucija 

Lietuvos Respublikos  

Kvalifikacijos aprašas galioja iki  2015-12-30 

Kvalifikacijos aprašą parengė V. Bolotinas, G. Budinienė, A. Vasilis Vasiliauskas 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=410339&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=410339&p_query=&p_tr2=
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5.4.5. Orlaivių technikas-mechanikas 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Orlaivių technikas-mechanikas (LTKS VI ir EKS VI) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: VI 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandarą: VI 

Veiklos objektas: orlaivių nepertraukiamo tinkamumo skraidyti palaikymas. 

Veiklos uždaviniai: veiklos uždaviniai yra nurodyti Komisijos Reglamente (EB) Nr. 2042/2003 

„Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų 

tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ III 

priede (66 dalis) bei IV priede (147 dalis), o taip pat jų papildymuose ir atnaujinimuose. 

Kvalifikacijų vienetai yra būtini įgyti, norint suteikti kvalifikaciją: 

• Aviacinės teisės nuostatų taikymas.  LTKS VI. 

• Orlaivių priežiūros procedūrų vykdymas.  LTKS VI.  

• Žmogiškųjų veiksnių vertinimas.  LTKS VI. 

• Orlaivio struktūros ir sistemų priežiūra.  LTKS VI. 

• Darbų saugos užtikrinimas. LTKS VI. 

Pilnas privalomų kompetencijų sąrašas yra nurodytas Komisijos Reglamente (EB) Nr. 2042/2003 

„Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų 

tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ III 

priede (66 dalis), bei jų papildymose bei atnaujinimose.  

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: Lietuvos ir užsienio civilinės aviacijos kompanijose, 

karinėse oro pajėgose ir vidaus reikalų sistemoje, oro transporto įmonėse kaip orlaivių 

nepertraukiamo tinkamumo skraidyti techninės priežiūros specialistai technikai-mechanikai, taip 

pat užtikrinančiose skrydžių saugumą valstybinėse institucijose.   

Reikalavimai kvalifikacijai įgyti: 

Veikla yra licencijuojama pagal Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 2042/2003 „Dėl orlaivių 

nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo 

naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ III priedą (66 dalis). 

Įmanomos įgyti kvalifikacijos pagal Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 2042/2003 III priedą (66 dalis) 

yra techniko-mechaniko kategorijos B1 pakategorės (B1.1, B1.2, B1.3 ir B1.4) bei kategorija B3. 

Kiekvienos kategorijos ir pakategorės mokymosi trukmė, kriterijai, uždaviniai, priemonės yra 

nurodyti Komisijos Reglamento (EB) Nr. 2042/2003 III priede (66 dalis).   

Sertifikavimas. Teorijos ir praktikos kursas pagal Reglamento 2042/2003 IV Priedo (147 dalis) 

reikalavimus akredituotoje mokymo įstaigoje, arba išlaikyti reikiamus egzaminus LR CAA arba 
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Kvalifikacijos pavadinimas: Orlaivių technikas-mechanikas (LTKS VI ir EKS VI) 

pagal to paties Reglamento IV priedo (147 dalis) reikalavimus sertifikuotoje mokymo įstaigoje ir 

gauti Reglamento 2042/2003 nustatytos formos sertifikatą (sertifikatus). 

Licencijavimas. Orlaivio tipo teorijos kursas pagal Reglamento 2042/2003 IV Priedo (147 dalis)  

reikalavimus akredituotoje mokymo įstaigoje, bei praktikos darbo vietoje atlikimas pagal 

Reglamento 2042/2003 IV Priedo (147 dalis)  reikalavimus akredituotoje mokymo įstaigoje. 

Reikalavimai (apribojimai) sveikatai: 

Bendri sveikatos reikalavimai atitinkantis sveikatos patikrinimo pažymą (forma Nr. 047/a, 

kenksmingi faktoriai, medžiagos: 13 pr. P.1., 13 pr. 1d. P.1.46, 13 pr. 4d. P.4.2.2, 13 pr. 4d. P.4.2.3.), 

leidžiamas akinių, kurių optinė galia netrukdo darbo uždavinių vykdymui, nešiojimas  

Papildomi reikalavimai: 

Turimos, arba įgytos mokimosi metu B2 lygio pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis anglų 

kalbos žinios. 

Asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją teikiančias mokymo programas, turi 

turėti Mažiausiai vidurinį išsilavinimą, arba jį įgyti mokymosi metu 
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Pagrindiniai kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį pagal 

Lietuvos kvalifikacijų sandarą) ir 

kodai 

Kompetencijos 

Aviacinės teisės nuostatų taikymas  

LTKS VI 

 

Įsivertinti savo teises ir pareigas orlaivių techninio 

aptarnavimo procese. 

Orlaivių priežiūros procedūrų 

vykdymas 

 LTKS VI 

 

Atlikti orlaivių vizualinę inspekciją ir nustatyti orlaivių 

konstrukcinių elementų defektus. 

Nustatyti techninės dalies neatitikimus, veikiančius 

nepertraukiamą tinkamumą skraidyti. 

Taikyti specialius orlaivių konstrukcinių elementų 

aptarnavimo procedūras. 

Taikyti orlaivių priežiūros procedūras.  

Atlikti orlaivių vilkimo, kėlimo ir signalizavimo įgulai 

darbus. 

Žmogiškųjų veiksnių vertinimas 

 LTKS VI 

 

Vertinti žmogiškųjų faktorių bei aplinkos poveikį orlaivio 

techninio aptarnavimo kokybei. 

Valdyti streso ir rizikos faktorius, naudoti teisingus ir 

tinkamus komunikacijos metodus darbo aplinkoje. 

Orlaivio struktūros ir sistemų 

priežiūra 

 LTKS VI 

 

Aptarnauti orlaivių konstrukcinius elementus 

(sklandmuo, vairai, važiuoklė, stabdžiai) ir sistemas 

(hidraulinė, degalų, suspausto oro, vakuumo, elektros, 

priešgaisrinė sistemos). 

Testuoti ir aptarnauti statinio ir dinaminio slėgio 

sistemas; 

Testuoti elektronikos prietaisų veikimą vidaus orlaivio 

įrangos pagalba. 

Atlikti orlaivių jėgainių elementų ir pagalbinių blokų 

aptarnavimą. 

Testuoti ir remontuoti tepimo ir degalų tiekimo 

sistemas. 

Atlikti orlaivių sraigto / rotoriaus mechanizmo priežiūra. 
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Darbų saugos užtikrinimas. LTKS V 

 

Užtikrinti darbų saugos reikalavimų laikymąsi atliekant 

orlaivių mechaniko darbus. 

Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

Kvalifikacijos kodas Lietuvos 

Respublikos kvalifikacijų ir 

mokymo bei studijų 

programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas 

Europos Sąjungos ir 

tarptautiniams standartams 

(jeigu taikoma)  

Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2042/2003 „Dėl orlaivių 

nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, 

dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis 

atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ III 

priedas (66 dalis) bei jų papildymai ir atnaujinimai 

Reikalavimai kvalifikacijos 

suteikimui 

Mokymo sertifikuotoje mokymo įstaigoje užbaigimas.  

Dirbančiam orlaivių techniniame aptarnavime arba pagal 

Komisijos Reglamente (EB) Nr. 2042/2003 III priede (66 dalis) 

išvardintas tinkamas specialybes - egzaminų išlaikymas CAA 

arba sertifikuotoje mokymo įstaigoje. 

Orlaivio tipo kursas pagal Reglamento 2042/2003 IV Priedą 

(147 dalį) patvirtintoje mokymo įstaigoje, pagal Reglamento III 

Priedo reikalavimus patvirtinta programą. Tipo kurso trukmė ir 

egzaminų apimtis nustatoma pagal Reglamento 2042/2003 III 

Priedo reikalavimus, priklausomai nuo pasirinktos  

specializacijos kategorijos (pakategorės) 

Praktikos darbo vietoje atlikimas pagal Reglamento 2042/2003 

IV Priedą patvirtintoje organizacijoje, pagal Reglamento III 

Priedo reikalavimus patvirtinta programą. Praktikos trukmė ir 

įvertinimo kriterijai nustatyti Reglamento 2042/2003 III Priede 

 Dokumentuota darbo patirtis pagal specializaciją. Darbo 

patirties apimtis ir kriterijai nustatyti Reglamento 2042/2003 III 

Priede 

Kvalifikacijos aprašą 

tvirtinanti institucija 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija 
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Kvalifikacijos aprašas galioja 

iki  

2015-12-30 

Kvalifikacijos aprašą 

parengė 

V. Bolotinas, J. Ališauskas, E. Šimkus 

5.4.7. Orlaivių technikas-avionikas 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Orlaivių technikas-avionikas (LTKS VI ir EKS VI) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: VI 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandarą: VI 

Veiklos objektas: orlaivių nepertraukiamo tinkamumo skraidyti palaikymas. 

Veiklos uždaviniai: veiklos uždaviniai yra nurodyti Komisijos Reglamente (EB) Nr. 2042/2003 

„Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų 

tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ III 

priede (66 dalis) bei IV priede (147 dalis), o taip pat jų papildymuose ir atnaujinimuose. 

Kvalifikacijų vienetai yra būtini įgyti, norint suteikti kvalifikaciją: 

• Aviacinės teisės nuostatų taikymas. LTKS VI. 

• Orlaivio konstrukcijos ir jos elementų eksploatavimas. LTKS VI. 

• Orlaivių elektroninių sistemų priežiūros procedūrų vykdymas. LTKS VI. 

• Žmogiškųjų veiksnių vertinimas ir valdymas. LTKS VI. 

• Darbų saugos užtikrinimas. LTKS VI. 

Pilnas privalomų kompetencijų sąrašas yra nurodytas Komisijos Reglamente (EB) Nr. 2042/2003 

„Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų 

tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ III 

priede (66 dalis), bei jų papildymuose bei atnaujinimuose.  

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: Lietuvos ir užsienio civilinės aviacijos kompanijose, 

karinėse oro pajėgose ir vidaus reikalų sistemoje, oro transporto įmonėse kaip orlaivių 

nepertraukiamo tinkamumo skraidyti techninės priežiūros specialistai technikai-mechanikai, taip 

pat užtikrinančiose skrydžių saugumą valstybinėse institucijose.   

Reikalavimai kvalifikacijai įgyti: 

Veikla yra licencijuojama pagal Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 2042/2003 „Dėl orlaivių 

nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo 

naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ III priedą (66 dalis). 

Įmanomos įgyti kvalifikacijos pagal Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 2042/2003 III priedą (66 dalis) 
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Kvalifikacijos pavadinimas: Orlaivių technikas-avionikas (LTKS VI ir EKS VI) 

yra techniko-avioniko kategorija B2. Kategorijos mokimosi trukmė, kriterijai, uždaviniai, 

priemonės yra nurodyti Komisijos Reglamento (EB) Nr. 2042/2003 III priede (66 dalis).   

Sertifikavimas. Teorijos ir praktikos kursas pagal Reglamento 2042/2003 reikalavimus 

akredituotoje mokymo įstaigoje, arba išlaikyti reikiamus egzaminus LR CAA arba pagal to paties 

Reglamento IV priedo (147 dalis) reikalavimus sertifikuotoje mokymo įstaigoje ir gauti 

Reglamento 2042/2003 nustatytos formos sertifikatą (sertifikatus). 

 

Licencijavimas. Orlaivio tipo teorijos kursas pagal Reglamento 2042/2003 IV Priedo (147 dalis)  

reikalavimus akredituotoje mokymo įstaigoje, bei praktikos darbo vietoje atlikimas pagal 

Reglamento 2042/2003 IV Priedo (147 dalis)  reikalavimus akredituotoje mokymo įstaigoje. 

Reikalavimai (apribojimai) sveikatai: 

Bendri sveikatos reikalavimai atitinkantis sveikatos patikrinimo pažymą (forma Nr. 047/a, 

kenksmingi faktoriai, medžiagos: 13 pr. P.1., 13 pr. 1d. P.1.46, 13 pr. 4d. P.4.2.2, 13 pr. 4d. P.4.2.3.), 

leidžiamas akinių, kurių optinė galia netrukdo darbo uždavinių vykdymui, nešiojimas  

Papildomi reikalavimai: 

Turimos, arba įgytos mokimosi metu B2 lygio pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis anglų 

kalbos žinios. 

Asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją teikiančias mokymo programas, turi 

turėti Mažiausiai vidurinį išsilavinimą, arba jį įgyti mokymosi metu. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) ir kodai 

Kompetencijos 

Aviacinės teisės nuostatų taikymas 

LTKS VI 

 

Įsivertinti savo teises ir pareigas orlaivių techninio 

aptarnavimo procese. 

Orlaivio konstrukcijos ir jos elementų 

eksploatavimas 

 LTKS VI 

 

Eksploatuoti orlaivių konstrukcinius elementus 

(sklandmuo, vairai, važiuoklė, stabdžiai) ir sistemas 

(hidraulinė, degalų, suspausto oro, vakuumo, elektros, 

priešgaisrinė. 

Testuoti ir aptarnauti statinio ir dinaminio slėgio 

sistemas. 

Testuoti elektronikos prietaisų veikimą vidaus orlaivio 

įrangos pagalba. 

Aptarnauti orlaivių elektronikos ir skaitmeninio 

valdymo sistemas.  

Numatyti galimą orlaivių elektroninių sistemų gedimų 

poveikį orlaivių variklių darbui. 

Orlaivių elektroninių sistemų 

priežiūros procedūrų vykdymas 

LTKS VI 

 

Atlikti orlaivių elektronikos vizualinę inspekciją bei 

nustatyti jos elementų defektus. 

Nustatyti elektroninės dalies neatitikimus, veikiančius 

nepertraukiamą tinkamumą skraidyti. 

Taikyti specialius orlaivių elektronikos aptarnavimo 

metodus. 

Taikyti orlaivių priežiūros procedūras pagal techninės 

priežiūros dokumentaciją. 

Žmogiškųjų veiksnių vertinimas ir 

valdymas  

LTKS VI 

 

Vertinti žmogiškųjų faktorių bei aplinkos poveikį 

orlaivio techninio aptarnavimo kokybei. 

Valdyti streso ir rizikos faktorius. 

Naudoti teisingus ir tinkamus komunikacijos metodus 

darbo aplinkoje. 

Darbų saugos užtikrinimas. LTKS VI 

 

Užtikrinti darbų saugos reikalavimų laikymąsi atliekant 

orlaivių mechaniko darbus. 
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Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

Kvalifikacijos kodas Lietuvos 

Respublikos kvalifikacijų ir 

mokymo bei studijų 

programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas 

Europos Sąjungos ir 

tarptautiniams standartams 

(jeigu taikoma)  

Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2042/2003 „Dėl orlaivių 

nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, 

dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis 

atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ III priedas 

(66 dalis) bei jų papildymai ir atnaujinimai 

Reikalavimai kvalifikacijos 

suteikimui 

Mokymo sertifikuotoje mokymo įstaigoje užbaigimas. 

Dirbančiam pagal Komisijos Reglamente (EB) Nr. 2042/2003 III 

priede (66 dalis)išvardintas tinkamas specialybes - egzaminų 

išlaikymas CAA arba sertifikuotoje mokymo įstaigoje. 

Orlaivio tipo kursas pagal Reglamento 2042/2003 IV Priedą 

(147 dalį) patvirtintoje mokymo įstaigoje, pagal Reglamento III 

Priedo reikalavimus patvirtinta programą. Tipo kurso trukmė ir 

egzaminų apimtis nustatoma pagal Reglamento 2042/2003 III 

Priedo reikalavimus  

Praktikos darbo vietoje atlikimas pagal Reglamento 2042/2003 

IV Priedą patvirtintoje organizacijoje, pagal Reglamento III 

Priedo reikalavimus patvirtinta programą. Praktikos trukmė ir 

įvertinimo kriterijai nustatyti Reglamento 2042/2003 III Priede 

Dokumentuota darbo patirtis pagal specializaciją. Darbo 

patirties apimtis ir kriterijai nustatyti Reglamento 2042/2003 III 

Priede 

Kvalifikacijos aprašą 

tvirtinanti institucija 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija 

Kvalifikacijos aprašas galioja 

iki  

2015-12-30 
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Kvalifikacijos aprašą 

parengė 

V. Bolotinas, J. Ališauskas, E.Šimkus, A. Vasilis Vasiliauskas 
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5.4.8. Orlaivių pilotas 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Orlaivių pilotas  (LTKS VI ir EKS VI) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: VI 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandarą: VI 

Veiklos objektas: Orlaivių valdymas atliekant keleivių, pašto siuntų bei krovinių vežimus. 

Veiklos uždaviniai:  

• tinkamai pasirengti skrydžiui;  

• teisingai veikti avariniais atvejais;  

• kompleksiškai naudotis visa navigacine orlaivio įranga;  

• vykdyti skrydžius pagal prietaisus. 

Kvalifikacijų vienetai yra būtini įgyti, norint suteikti kvalifikaciją: 

• Aviacinės teisės nuostatų išmanymas ir praktinis taikymas.  LTKS VI. 

• Orlaivio konstrukcijos ir jos elementų veikimo principų taikymas (bendros žinios apie 

orlaivius).  LTKS VI. 

• Skrydžio planavimas.  LTKS VI. 

• Skrydžio procedūrų vykdymas.  LTKS VI. 

• Žmogiškųjų veiksnių vertinimas ir valdymas.  LTKS VI. 

• Meteorologijos principų taikymas.  LTKS VI. 

• Oro navigacijos principų taikymas.  LTKS VI. 

• Ryšio palaikymas.  LTKS VI. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti:  Lietuvos ir užsienio civilinės aviacijos kompanijose, 

karinėse oro pajėgose ir vidaus reikalų sistemoje, oro transporto įmonėse.   

Reikalavimai kvalifikacijai įgyti: 

Kadangi veikla yra licencijuojama, privaloma sėkmingai baigti teorijos kursą (arba jo dalį) CAA 

akredituotoje mokymo įstaigoje. CAA išduoda licencijas pretendentams, sėkmingai baigusiems 

teorijos bei praktinį rengimą mokymo įstaigoje (organizacijoje) pagal CAA patvirtintas 

programas ir išlaikiusiems CAA teorijos ir praktinių gebėjimų egzaminus. 

Komercinės aviacijos orlaivio piloto licencija išduodama EASA įgaliotos įstaigos (LR CAA) 

sėkmingai baigus orlaivio tipo pilotų kursus LR CAA akredituotoje mokymo organizacijoje ir 

išlaikius visus numatytus pagal LR CAA aprobuotą programą testus. 

Reikalavimai (apribojimai) sveikatai: 

Sveikatos būklė: 1 klasės sveikatos pažymėjimas 

Papildomi reikalavimai: 
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Kvalifikacijos pavadinimas: Orlaivių pilotas  (LTKS VI ir EKS VI) 

Anglų kalbos žinios ne žemesnės kaip 4-jo lygmens 

Asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją teikiančias mokymo programas, turi 

turėti: 

Mažiausiai vidurinį išsilavinimą, arba jį įgyti mokymosi metu 
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Pagrindiniai kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį pagal 

Lietuvos kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos 

Aviacinės teisės nuostatų 

išmanymas ir praktinis taikymas. 

LTKS VI 

 

Veikloje taikyti Europos saugios aviacijos agentūros 

nuostatas. 

Veikloje taikyti ICAO nuostatas. 

 

Veikloje taikyti Lietuvos respublikos valdžios institucijų 

numatytas teisines normas. 

Orlaivio konstrukcijos ir jos 

elementų veikimo principų 

taikymas (bendros žinios apie 

orlaivius) 

 LTKS VI 

 

Veikloje taikyti žinias apie orlaivių konstrukciją ir atskirus 

jo elementus. 

Taikyti žinias apie orlaivio konstrukcinių elementų paskirtį. 

Taikyti orlaivio konstrukcinių elementų veikimo principus 

savo veikloje. 

Vertinti naudojamų degalų ir tepalų ypatumus. 

Skrydžio planavimas 

LTKS VI 

 

Nustatyti maksimalią kilimo, tūpimo masę. 

Nustatyti aukštėjimo gradientą, greitį (V1, V2, kritinį (Vs), 

kreiserinį, artėjimo tūpti, maksimalios aukštėjimo spartos 

ir stačiausio aukštėjimo). 

Nustatyti įsiriedėjimo ir ridos ilgį, kilimo ir tūpimo 

distancijas (įvairia konfigūracija), reikiamą KTT ilgį, 

maksimalią įkrovą; 

Įvertinti oro sąlygų (t°, P, vėjo), KTT nuolinkio, KTT būklės 

(padengta sniegu, vandeniu, pliure; apledėjusi) įtaką 

kilimo ir tūpimo bei skrydžio sąlygoms. 

Nustatyti ir paskaičiuoti optimalų / maksimalų skrydžio 

lygį, minimalų skrydžio aukštį, reikiamą trauką aukštėjant, 

kreiseriniame skrydyje bei laukimo zonoje. 

Skrydžio procedūrų vykdymas 

LTKS VI 

 

 

Naudoti ir valdyti orlaivio įrangą (prietaisus, radijo ryšio ir 

navigacijos priemones (greitmatį, aukščiamatį, variometrą, 

magnetinį kompasą), variklio darbo kontrolės ir kitus 

prietaisus). 

Atlikti paieškos ir gelbėjimo darbus. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį pagal 

Lietuvos kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos 

Naudotis paieškos ir gelbėjimo ženklais bei signalais. 

Taikyti triukšmų mažinimo procedūras kylant ir tupiant. 

Žmogiškųjų veiksnių vertinimas 

ir valdymas 

 LTKS VI 

 

 

Vertinti žmogiškojo veiksnio poveikį (žinoti žmogaus 

galimybių ir savybių ribas). 

Vertinti aplinkos poveikį žmogaus sveikatai. 

Mažinti neigiamą aplinkos poveikį žmogaus sveikatai. 

Valdyti streso bei rizikos faktorius. 

Naudoti  komunikacijos principus darbo aplinkoje. 

Meteorologijos principų 

taikymas 

LTKS VI 

 

Žinoti aviacijos meteorologijos principus ir jų poveikį 

orlaiviui bei skrydžiui. 

Nustatyti meteorologinių veiksnių poveikį orlaiviui bei 

skrydžiui. 

Analizuoti ir vertinti orų prognozių duomenis. 

Naudoti meteorologinius kodus ir informaciją. 

Oro navigacijos principų 

taikymas 

LTKS VI 

 

Vykdyti krypties, atstumo, laiko, navigacinių elementų, 

kelio kontrolę. 

Naudotis žemėlapiais, greičių vektorių trikampiu. 

Pasirengti skrydžiui numatytu maršrutu. 

Nustatyti orlaivio vietą skrendant. 

Sudaryti skrydžio planą ir jį vykdyti. 

Ryšio palaikymas 

 LTKS VI 

 

 

Naudoti radijo ryšio palaikymo taisykles ir frazeologiją. 

Vadovauti įgulos veiksmams nutrūkus radijo ryšiui. 
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Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

Kvalifikacijos kodas Lietuvos 

Respublikos kvalifikacijų ir 

mokymo bei studijų 

programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas 

Europos Sąjungos ir 

tarptautiniams standartams 

(jeigu taikoma)  

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 216/2008, 

2008 m. vasario 20 d. dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos 

srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūra, 

panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) 

Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB, III Priedas. 

Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 965/2012 2012 m. spalio 5 d. 

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai 

reikalavimai ir administracinės procedūros. 

Reikalavimai kvalifikacijos 

suteikimui 

EASA patvirtinti reikalavimai  

Kvalifikacijos aprašą 

tvirtinanti institucija 

Civilinės aviacijos administracija (CAA) 

Kvalifikacijos aprašas galioja 

iki  

2015-12-30 

Kvalifikacijos aprašą 

parengė 

A.  Vasilis Vasiliauskas, V. Bolotinas, I. Lasys 
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5.5.  Posektorius: vandens transportas 

5.5.1. Vidaus vandenų transporto laivavedys 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Vidaus vandenų transporto laivavedys (LTKS IV ir EKS IV) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: IV 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandarą: IV 

Veiklos objektas: laivyba vidaus vandens telkiniuose, laivo parengimas laivybai ir jo būklės bei 

saugos užtikrinimas viso reiso metu. 

Veiklos uždaviniai: 

• parengti laivą reisui; 

• vesti laivą numatytu kursu; 

• valdyti laivo mechanizmus ir įrangą; 

• parinkti optimalų laivo plaukiojimo režimą; 

• nustatyti laivo kursą;  

• švartuoti laivą;  

• įlaipinti ir išlaipinti keleivius, pakrauti ir iškrauti krovinius;  

• komplektuoti laivo įgulą; 

• vykdyti darbo saugos ir aplinkos taršos prevencijos taisykles. 

Kvalifikacijų vienetai yra būtini įgyti, norint suteikti kvalifikaciją: 

• Laivavedyba.  LTKS IV. 

• Laivo eksploatavimas ir žmonių priežiūra laive.  LTKS IV. 

• Radijo ryšio naudojimas.  LTKS IV. 

• Darbo sauga laive.  LTKS IV. 

• Pirmosios pagalbos suteikimas.  LTKS: IV. 

Reikalavimai kvalifikacijai įgyti: vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų ir plūduriuojančių 

įrenginių laivavedžiai ir kapitonai rengiami vadovaujantis Vidaus vandenų transporto specialistų 

rengimo taisyklėmis, teorinio ir praktinio mokymo trukmė 144 val.  

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų ir plūduriuojančių 

įrenginių laivavedžiais bei žemesnio lygmens kapitonais, o įgiję VI lygmens laivavedžio 

kvalifikaciją – aukštesnio lygmens laivavedžiais ir kapitonais. 

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: vidurinis išsilavinimas (brandos atestatas), amžius – 16 

metų. 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Laivavedyba  

 LTKS IV 

 

Vykdyti laivavedybą ir 

manevravimą vidaus vandenyse 

Upių ir jūrų bendroji locija. 

Jūrlapių ir locmaninių žemėlapiai. 

Tarptautinių ir Lietuvos 

Respublikos vidaus vandenų kelių 

farvaterių žymėjimo tvarka, ženklų, 

plūdurų sistemos. 

Laivo kurso ir laivo vietos 

nustatymo aprašai. 

Laivo valdymo ir manevravimo 

instrukcija. 

Laivo inkaravimo, švartavimo 

instrukcija; 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

laivybos taisyklės. 

Naudoti Laivybos ženklus Europos ir Lietuvos Respublikos 

vidaus vandenų draudžiamieji, 

nurodomieji, informaciniai 

laivybos ženklai. 

Laivų garsiniai signalai ir jų 

naudojimo instrukcija. 

Europos ir Lietuvos Respublikos 

laivų žiburiai, dienos signalai ir jų 

naudojimo instrukcija. 

Nacionalinės laivų priklausomybės 

vizualiniai atpažinimo ženklai, 

vėliavos ir jų naudojimo parašai. 

Nustatyti laivo vietą Navigacijos instrukcija. 

Laivo kurso ir laivo vietos 

nustatymo aprašai (instrukcija). 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Laivo vietos nustatymo įranga.  

Vertinti ir taikyti 

hidrometeorologinių sąlygų 

prognozavimą 

Hidrometeorologijos aprašai. 

Hidrometeorologiniai žemėlapiai. 

Vertinti situaciją ir vengti avarinių 

laivavedybos aplinkybių 

Tarptautinės taisyklės laivų 

susidūrimui jūroje išvengti 

COLREGS-72. 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

laivybos taisyklės. 

Vidaus vandenų laivų avarijų 

tyrimo taisyklės. 

Valdyti laivo eigos įrenginį, jo 

mechanines sistemas bei 

techniką 

Konstrukcijos elementų, 

švartavimosi įrangos, denio 

įrenginių ir jų konstrukcijų 

elementų aprašymai. 

Laivo techninių charakteristikų (. 

manevriniai laivo elementai, laivo 

stovumas ir plūdrumas) 

aprašymai. 

Laivo eksploatavimas ir 

žmonių priežiūra laive  

LTKS IV 

 

Eksploatuoti laivą techniškai Minimalūs techniniai reikalavimai 

Lietuvos Respublikos vidaus 

vandenų laivams, techninio 

eksploatavimo taisyklės. 

Vykdyti teisės aktų reikalavimus ir 

priemonių, skirtų žmogaus 

gyvybės apsaugai jūroje užtikrinti 

ir jūros aplinkai apsaugoti, 

laikymąsi 

Tarptautinių ir Lietuvos 

Respublikos vidaus vandenų, 

Klaipėdos jūrų uosto aplinkos 

apsaugos reikalavimai. 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Užtikrinti laivo įgulos ir keleivių 

saugumą 

Lietuvos Respublikos 

administracinių teisės pažeidimų 

kodeksas. 

Lietuvos Respublikos vidaus 

vandenų transporto kodeksas. 

Lietuvos Respublikos vidaus 

vandenų laivybos taisyklės. 

Gelbėjimosi priemonių, gaisrų 

gesinimo priemonių ir sistemų 

priežiūros ir naudojimo 

instrukcijos. 

Gelbėjimosi priemonės, gaisrų 

gesinimo priemonės ir sistemos. 

Naudoti ir rūpintis gelbėjimo 

priemonių, gaisrų gesinimo ir 

kitų saugumo sistemų stoviu 

Radijo ryšio naudojimas 

LTKS III 

 

Perduoti ir priimti informaciją 

laive naudojant radijo ryšį 

UTB radijo ryšio naudojimo 

taisyklės ir reikalavimai 

tarptautiniuose ir Lietuvos 

Respublikos vidaus vandenų 

keliuose, Klaipėdos jūrų uoste. 

Radijo ryšio priemonės. 

Darbo sauga laive 

 LTKS III 

 

Vertinti gaisrų kilimo riziką, ją  

mažinti 

Gaisrų gesinimo organizavimo laive 

tvarka. 

Priešgaisrinės įrangos ir 

inventoriaus išdėstymo schemos. 

Ugnies ir dūmų detektoriai ir 

automatinio aliarmo sistemos, jų 

veikimo aprašymai. 

Gaisrų gesinimo medžiagos, jų 

naudojimo instrukcijos. 

Taikyti avarines procedūras Tarptautinės taisyklės laivų 

susidūrimui jūroje išvengti 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

COLREGS-72. 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

laivybos taisyklės. 

 

Vidaus vandenų laivų avarijų tyrimo 

taisyklės.  

Taikyti jūros aplinkos teršimo 

prevencijos ir atsargumo 

priemones 

Tarptautinių ir Lietuvos 

Respublikos vidaus vandenų, 

Klaipėdos jūrų uosto aplinkos 

apsaugos reikalavimai. 

Pirmosios pagalbos 

suteikimas.  

LTKS  III 

 

Suteikti pirmąją pagalbą teikimas 

nelaimingų atsitikimų arba 

susirgimų laive atvejais 

Pirmosios pagalbos rinkinys. 

Pirmosios pagalbos suteikimo 

instrukcija.  

 



  

 
 159 

Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

 
Kvalifikacijos kodas 

Lietuvos Respublikos 

kvalifikacijų ir mokymo bei 

studijų programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas 

Europos Sąjungos ir 

tarptautiniams standartams 

(jei taikoma) 

• Europos Sąjungos Tarybos 1996 m. liepos 23 d. direktyva Nr. 

96/50/EC „Dėl nacionalinių laivų kapitonų pažymėjimų vežti 

krovinius ir keleivius Bendrijos vidaus vandenų keliais gavimo 

sąlygų suderinimo“; 

• Europos Sąjungos Tarybos 1987 m. lapkričio 9 d. direktyva Nr. 

87/540/EEC „Dėl galimybės verstis krovinių vežėjo vidaus 

vandenų keliais veikla nacionaliniame ir tarptautiniame 

transporte ir dėl diplomų, pažymėjimų bei kitokių oficialių šiai 

veiklai tinkamų kvalifikacijų įrodymų savitarpiško 

pripažinimo“. 

Reikalavimai kvalifikacijos 

suteikimui 

Kvalifikacija suteikiama vadovaujantis Vidaus vandenų 

transporto specialistų rengimo taisyklėmis. 

 

Kvalifikacijos aprašą 

tvirtinanti institucija 

 

Kvalifikacijos aprašas 

galioja iki 

 

Kvalifikacijos aprašą 

parengė 

V. Neiberka, R. Vitkūnas, V. Zinkevičiūtė, R. Mickienė 
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5.5.2. Laivo elektrikas 

 
Kvalifikacijos pavadinimas: Laivo elektrikas (LTKS IV ir EKS IV) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: IV 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandarą: IV 

Veiklos objektas: elektros sistemų ir mašinų priežiūra, laivo elektros sistemų ir mašinų 

techninės priežiūros darbai, su sandėliavimo darbais susijusių rankinių įrankių, elektros ir 

elektroninės matavimo įrangos naudojimas gedimams nustatyti. 

Veiklos uždaviniai: 

• naudotis elektros įranga; 

• padėti vykdant darbus, susijusius su elektros sistemų ir mašinų priežiūra, laivo technine 

priežiūra ir remontu, laivo elektros sistemų ir mašinų technine priežiūra, sandėliavimo 

darbais; 

• naudoti rankinių įrankių, elektros ir elektroninės matavimo įrangos priemones gedimams 

nustatyti; 

• padėti vykdant kitus techninės priežiūros ir remonto darbus. 

Kvalifikacijų vienetai yra būtini įgyti, norint suteikti kvalifikaciją: 

• Elektromechanikos, elektronikos ir valdymo įrangos valdymas.  LTKS IV. 

• Laivo eksploatacinis valdymas ir žmonių priežiūra laive.  LTKS IV. 

• Saugus darbas laive ir sauga (JRAB kodekso A-VI/1 poskyrio 1-4 p.).  LTKS IV. 

Reikalavimai kvalifikacijai įgyti: elektrikų mokymo programa pagal Tarptautinės konvencijos 

dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (JRAB, angl. STCW) kodekso A-III/7 

poskyrio reikalavimus, teorinio ir praktinio mokymo trukmė 1,5 metų, 90 kreditų, iš jų 3 mėnesiai 

(18 kreditų) skirti profesinės veiklos praktikai laive. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: laivo elektriko pareigose visuose laivuose. 

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: vidurinis išsilavinimas (brandos atestatas), amžius – 18 

metų. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos kvalifikacijų 

sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Elektromechanikos, elektronikos 

ir valdymo įrangos valdymas 

 LTKS IV 

 

Saugiai naudoti elektros įrangą Darbų saugos instrukcija 

dirbant su elektros įranga. 

Darbo įrankiai. 

Priemonės, apsaugančios 

nuo elektros smūgių. 

 Atlikti techninę elektros įrangos 

ir elektrotechnikos priežiūrą ir 

remontą 

Elektros įrangos naudojimo 

techninės priežiūros ir 

remonto instrukcijos. 

Techninės priežiūros ir 

remonto grafikai. 

Darbų saugos instrukcija 

dirbant su elektros įranga. 

Darbo įrankiai. 

Eksploatacinės medžiagos 

ir atsarginės dalys. 

Spec. rūbai. 

Priemonės, apsaugančios 

nuo elektros smūgių. 

 Vertinti elektros įrangos 

techninę būklę 

Laivo valdymo elektros 

įrangos schemos, aprašai. 

Elektros įrangos naudojimo 

techninės priežiūros ir 

remonto instrukcijos. 

Darbų saugos instrukcija 

dirbant su elektros įranga. 

Darbo įrankiai. 

Elektros įrenginių 

parametrų matavimo 

prietaisai. 

Spec. rūbai. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos kvalifikacijų 

sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

 

Priemonės, apsaugančios 

nuo elektros smūgių.  

 Šalinti elektros įrangos  atliekas Įrangos, tepalų ir valymo 

priemonių naudojimo 

instrukcija. 

Laivo valdymo elektros 

įrangos schemos, aprašai. 

Saugaus atliekų šalinimo 

instrukcija.  

Laivo valdymo kontrolė ir 

žmonių saugumas laive 

 LTKS IV 

 

Vertinti ir kontroliuoti laivo 

valdymo elektros įrangos darbą 

 

 

Laivo valdymo elektros 

įrangos schemos, aprašai. 

Testavimo prietaisai, 

įranga. 

Remonto instrukcijos, 

prietaisai, įrankiai, 

medžiagos. 

Prižiūrėti ir remontuoti laivo 

valdymo elektros įrangą 

Vertinti ir kontroliuoti laive 

naudojamus pagalbinius, 

buitinius elektros įrenginius, 

prietaisus 

 

Elektros įrangos schemos, 

aprašai. 

Testavimo prietaisai, 

įranga. 

Remonto instrukcijos, 

prietaisai, įrankiai, 

medžiagos. 

Saugus darbas laive ir sauga 

(JRAB kodekso A-VI/1 poskyrio 

1-4 p.).  

 LTKS IV 

 

Naudotis gelbėjimo įranga Gelbėjimosi valtys ir įranga. 

Gelbėjimosi instrukcija. 

Išgyvenimo (elgesio) jūroje 

palikus laivą instrukcija. 

Signalizavimo instrukcija. 

Signalizavimo priemonės.  

Naudoti priemones savo 

buvimo vietai parodyti, įskaitant 

ryšio ir signalizacijos aparatus 

bei pirotechniką 

Išgyventi jūroje prireikus palikti 

laivą 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos kvalifikacijų 

sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Vertinti gaisrų kilimo riziką, ją  

mažinti 

Gaisrų gesinimo 

organizavimo laive tvarka. 

 

Priešgaisrinės įrangos ir 

inventoriaus išdėstymo 

schemos. 

Evakuacijos keliai. 

Degiųjų medžiagų, ugnies 

keliamų pavojų ir gaisro 

plitimo aprašai. 

Ugnies ir dūmų detektoriai 

ir automatinio aliarmo 

sistemos, jų veikimo 

aprašymai. 

Gaisrų gesinimo 

medžiagos, jų naudojimo 

instrukcijos. 

Gesinti ir likviduoti gaisrus Priešgaisrinė įranga ir 

inventorius. 

Evakuacijos planas, 

gesinimo inventoriaus 

išdėstymo schema. 

Spec. rūbai. 

Veiksmų planas gaisro 

atveju. 

Gaisro gesinimo instrukcija. 

Suteikti pagalbą įvykus 

nelaimingam atsitikimui ar 

kitaip nukentėjus 

Pirmosios pagalbos 

rinkinys. 

Pirmosios pagalbos teikimo 

instrukcija. 

Likviduoti avarijas laive Galinčių susidaryti avarinių 

situacijų rūšių aprašai. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos kvalifikacijų 

sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Laivo parengties avarinėms 

situacijoms planai. 

 

Avarinių situacijų skelbimo 

signalų instrukcija. 

Evakuacijos keliai. 

Vidaus ryšio bei aliarmo 

skelbimo sistemos. 

Veiksmų planai, nustačius 

galimą avarijos pavojų, 

išgirdus avarinius aliarmo 

signalus. 

Asmeninės saugumo 

priemonės. 

Avarijų likvidavimo įranga. 

Spec. rūbai. 

Taikyti jūros aplinkos teršimo 

prevencijos ir atsargumo 

priemones 

 

Krovinių vežimo laivais 

tvarka. 

Laivo atsitiktinės taršos 

likvidavimo procedūrų 

aprašymas. 

Įranga, medžiagos taršai 

likviduoti. 

Spec. rūbai taršos 

likvidavimo darbams. 

Darbų sauga atliekant 

taršos likvidavimo darbus. 

Vertinti žmonių savitarpio 

santykius laive 

Pareigybinė instrukcija. 

Komandinis darbas. 

Konfliktų valdymas. 

Darbo ir nedarbo santykiai. 

Socialinė atsakomybė. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos kvalifikacijų 

sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Asmens laisvės ir pareigos. 

Vertinti ir kontroliuoti nuovargį Miego, poilsio, darbo 

grafikai. 

Stresą sukeliantys fiziniai ir 

aplinkos veiksniai. 

 
Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

 
Kvalifikacijos kodas 

Lietuvos Respublikos 

kvalifikacijų ir mokymo bei 

studijų programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas 

Europos Sąjungos ir 

tarptautiniams standartams 

(jei taikoma) 

• Tarptautinė konvencija dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir 

budėjimo normatyvų (JRAB, angl. STCW) su 1995, 2003, 2010 

m. (Manilos) pataisomis, A-III/7 poskyrio reikalavimai; 

• Europos Parlamento ir Tarybos 2008/106/EB direktyva ,,Dėl 

minimalaus jūrininkų rengimo“. 

Reikalavimai kvalifikacijos 

suteikimui 

Kvalifikacija suteikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

jūrinių laipsnių suteikimo, jūrinio laipsnio diplomų, globalinės 

jūrų avarinio ryšio saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus 

diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų, šių dokumentų 

išdavimo ir pripažinimo patvirtinimų ir specialiųjų liudijimų 

išdavimo jūrininkams, dirbantiems laivuose, kurie plaukioja 

tarptautiniais reisais, taisyklėmis. 

 

Kvalifikacijos aprašą 

tvirtinanti institucija 

 

Kvalifikacijos aprašas 

galioja iki 

 

Kvalifikacijos aprašą 

parengė 

V. Neiberka, R. Vitkūnas, V. Zinkevičiūtė, R. Mickienė 
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5.5.3. Motoristas 
 

Kvalifikacijos pavadinimas: Motoristas (LTKS IV ir EKS IV) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: IV 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandarą: IV 

Veiklos objektas: budėjimas laivo mašinų skyriuje, vykdant mašinų skyriaus budėjimo 

pamainos eilinio jūrininko užduotis, mašinų skyriaus pavojaus signalų sistemos stebėjimas,. 

Veiklos uždaviniai: 

• prižiūrėti laivų mašinų skyriaus įrangą; 

• eksploatuoti garo katilus ir kitus laivo mašinų skyriaus įrenginius;  

• naudoti priešgaisrinę įrangą mašinų skyriuje. 

Kvalifikacijų vienetai yra būtini įgyti, norint suteikti kvalifikaciją: 

• Jūrų laivų mašinų valdymas.  LTKS IV. 

• Saugus darbas laive ir sauga (JRAB kodekso A-VI/1 poskyrio 1-4 p.).  LTKS IV. 

Reikalavimai kvalifikacijai įgyti:motoristo mokymo programa pagal Tarptautinės konvencijos 

dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (JRAB, angl. STCW) kodekso A-III/4 

poskyrio reikalavimus, teorinio ir praktinio mokymo trukmė 1,5 metų arba 90 kreditų, iš jų 2 

mėnesiai arba 12 kreditų skirtų profesinės veiklos praktikai laive. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: motoristo pareigose laivo mašinų skyriuje. 

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: vidurinis išsilavinimas (brandos atestatas), amžius – 18 

metų. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Jūrų laivų mašinų valdymas 

 LTKS IV 

 

Dirbti (budėti) mašinų skyriuje 

 

Mechanizmų bei įrangos 

veikimo aprašai. 

Budėjimo mašinų skyriuje 

tvarka. 

Darbo saugos instrukcija 

(mašinų skyriuje). 

Pagrindinės aplinkos 

apsaugos procedūros. 

Vidaus ryšio sistemos ir jų 

naudojimo instrukcijos. 

Mašinų skyriaus pavojaus 

signalų sistemos ir jų 

naudojimo instrukcijos. 

Naudoti vidaus ryšio sistemas 

Naudoti mašinų skyriaus pavojų 

signalus 

 Palaikyti katilinėje: tinkamą 

vandens lygį ir tinkamą garo slėgį 

Saugaus garo katilų 

eksploatavimo instrukcija. 

Priemonės ir prietaisai 

tinkamam vandens lygio ir 

garo slėgio palaikymui. 

 Taikyti avarines procedūras Užduočių avarinėmis 

aplinkybėmis aprašai. 

Mašinų skyriaus evakuacijos 

planas. 

Priešgaisrinės įrangos 

išdėstymo schema mašinų 

skyriuje. 

Avarijų ir gaisrų likvidavimo 

įranga ir medžiagos. 

Saugus darbas laive ir sauga 

(JRAB kodekso A-VI/1 

Vykdyti gelbėjimo darbus,  

naudojantis gelbėjimo įranga 

 

Gelbėjimosi valtys ir įranga. 

Gelbėjimosi instrukcija. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

poskyrio 1-4 p.) 

 LTKS IV 

 

Naudoti priemones savo buvimo 

vietai parodyti, įskaitant ryšio ir 

signalizacijos aparatus bei 

pirotechniką 

Išgyvenimo (elgesio) jūroje 

palikus laivą instrukcija. 

Signalizavimo instrukcija. 

Signalizavimo priemonės. 

Išgyventi jūroje prireikus palikti 

laivą 

Vertinti gaisrų kilimo riziką, ją  

mažinti 

Gaisrų gesinimo 

organizavimo laive tvarka. 

Priešgaisrinės įrangos ir 

inventoriaus išdėstymo 

schemos. 

Evakuacijos keliai. 

Degiųjų medžiagų, ugnies 

keliamų pavojų ir gaisro 

plitimo aprašai. 

Ugnies ir dūmų detektoriai ir 

automatinio aliarmo 

sistemos, jų veikimo 

aprašymai. 

Gaisrų gesinimo medžiagos, 

jų naudojimo instrukcijos. 

Gesinti ir likviduoti gaisrus Priešgaisrinė įranga ir 

inventorius. 

Evakuacijos planas, gesinimo 

inventoriaus išdėstymo 

schema. 

Spec. rūbai. 

Veiksmų planas gaisro atveju. 

Gaisro gesinimo instrukcija. 

Suteikti pagalbą įvykus 

nelaimingam atsitikimui ar kitaip 

Pirmosios pagalbos rinkinys. 

Pirmosios pagalbos teikimo 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

nukentėjus instrukcija. 

Likviduoti avarijas laive Galinčių susidaryti avarinių 

situacijų rūšių aprašai. 

Laivo parengties avarinėms 

situacijoms planai. 

Avarinių situacijų skelbimo 

signalų instrukcija. 

Evakuacijos keliai. 

Vidaus ryšio bei aliarmo 

skelbimo sistemos. 

Veiksmų planai, nustačius 

galimą avarijos pavojų, 

išgirdus avarinius aliarmo 

signalus. 

Asmeninės saugumo 

priemonės. 

Avarijų likvidavimo įranga. 

Spec. rūbai. 

Taikyti jūros aplinkos teršimo 

prevencijos ir atsargumo 

priemones 

 

Krovinių vežimo laivais 

tvarka. 

Laivo atsitiktinės taršos 

likvidavimo procedūrų 

aprašymas. 

Įranga, medžiagos taršai 

likviduoti. 

Spec. rūbai taršos likvidavimo 

darbams. 

Darbų sauga atliekant taršos 

likvidavimo darbus. 

Vertinti žmonių savitarpio 

santykius laive 

Pareigybinė instrukcija. 

Komandinis darbas. 

Konfliktų valdymas. 



  

 
 170 

Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Darbo ir nedarbo santykiai. 

Socialinė atsakomybė. 

Asmens laisvės ir pareigos. 

Vertinti ir kontroliuoti nuovargį Miego, poilsio, darbo grafikai. 

Stresą sukeliantys fiziniai ir 

aplinkos veiksniai. 

 

Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

 
Kvalifikacijos kodas 

Lietuvos Respublikos 

kvalifikacijų ir mokymo bei 

studijų programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas 

Europos sąjungos ir 

tarptautiniams standartams 

(jei taikoma) 

• Tarptautinė konvencija dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir 

budėjimo normatyvų (JRAB, angl. STCW) su 1995, 2003, 2010 

m. (Manilos) pataisomis, A-III/4 poskyrio reikalavimai; 

• Europos Parlamento ir Tarybos 2008/106/EB direktyva ,,Dėl 

minimalaus jūrininkų rengimo“. 

Reikalavimai kvalifikacijos 

suteikimui 

Kvalifikacija suteikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

jūrinių laipsnių suteikimo, jūrinio laipsnio diplomų, globalinės 

jūrų avarinio ryšio saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus 

diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų, šių dokumentų 

išdavimo ir pripažinimo patvirtinimų ir specialiųjų liudijimų 

išdavimo jūrininkams, dirbantiems laivuose, kurie plaukioja 

tarptautiniais reisais, taisyklėmis. 

Kvalifikacijos aprašą 

tvirtinanti institucija 

 

Kvalifikacijos aprašas 

galioja iki 

 

Kvalifikacijos aprašą V. Neiberka, R. Vitkūnas, V. Zinkevičiūtė, R. Mickienė 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=249735&p_query=1978%20m.%20tarptautin%EB%20konvencija%20d%EBl%20j%FBrinink%F8%20rengimo%2C%20atestavimo%20ir%20bud%EBjimo%20normatyv%F8&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=249735&p_query=1978%20m.%20tarptautin%EB%20konvencija%20d%EBl%20j%FBrinink%F8%20rengimo%2C%20atestavimo%20ir%20bud%EBjimo%20normatyv%F8&p_tr2=2
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parengė 
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5.5.4. Jūreivis 

Kvalifikacijos pavadinimas: Jūreivis (LTKS IV ir EKS IV) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: IV 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandarą: IV 

Veiklos objektas: laivo vairavimas; budėjimas laive; laivo įrenginių eksploatavimas; krovos, 

takelažo darbai; laivo priežiūra ir reikiamos laivo techninės būklės užtikrinimas. 

Veiklos uždaviniai: 

• vairuoti laivą ir vykdyti vairavimo komandas;  

• atlikti vizualinius ir garsinius stebėjimus, budėti;  

• tinkamai prižiūrėti ir naudoti avarinę bei gelbėjimo įrangą;  

• vykdyti švartavimo, inkaravimo metu pavestus darbus;  

• atlikti krovos bei sandėliavimo darbus laive;  

• palaikyti švarą ir laivo techninę būklę. 

Kvalifikacijų vienetai yra būtini įgyti, norint suteikti kvalifikaciją: 

• Laivavedyba.  LTKS IV. 

• Darbas su kroviniais ir jų krovimas.  LTKS IV. 

• Laivo valdymas ir žmonių priežiūra laive.  LTKS IV. 

• Laivo priežiūra ir remontas.  LTKS IV. 

• Saugus darbas laive ir sauga (JRAB kodekso A-VI/1 poskyrio 1-4 p.).  LTKS IV. 

Reikalavimai kvalifikacijai įgyti: jūreivio mokymo programa pagal Tarptautinės konvencijos 

dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (JRAB, angl. STCW) kodekso A-II/4 

poskyrio reikalavimus, teorinio ir praktinio mokymo trukmė 1,5 metų arba 90 kreditų, iš jų 2 

mėnesiai arba 12 kreditų skirtų profesinės veiklos praktikai laive. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: jūreivio pareigose laivo denio skyriuje. 

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: vidurinis išsilavinimas (brandos atestatas), amžius - 18 

metų. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Laivavedyba  

 LTKS IV 

 

Budėti laive 

 

Budėjimo pamainos 

perėmimo, budėjimo ir 

perdavimo procedūros, 

instrukcijos. 

Pareigybinės instrukcijos.  

Budėjimo grafikas. 

Naudoti komandas ir keistis 

informacija su budinčiu 

vadovaujančiu specialistu 

Atlikti pagalbinius darbus 

švartuojantis, metant inkarą ir 

atliekant kitus švartavimosi veiksmus 

Švartavimosi tvarka. 

Inkaro išmetimo – pakėlimo 

instrukcija. 

Pareigybinė instrukcija. 

Darbo įranga. 

Spec. rūbai. 

Darbas su kroviniais ir jų 

krovimas 

 LTKS IV 

 

Krauti, tvirtinti ir sandėliuoti 

krovinius 

Saugaus darbo su kroviniais 

instrukcija. 

Pareiginė instrukcija. 

Saugos darbe instrukcija. 

Pavojingų krovinių aprašas. 

Krovinių ženklinimo aprašas. 

Tarptautinio pavojingų 

krovinių vežimo jūra 

kodeksas (IMDG). 

Vertinti krovinio pavojingumą 

Vertinti krovinius pagal ženklinimą 

Vertinti krovinius pagal fizines 

savybes, krovinio rūšis 

Laivo valdymas ir žmonių 

priežiūra laive.  LTKS IV 

 

Surišti ir atrišti bocmano kėdes ir 

pastolius 

Instrukcijos: bocmano kėdės 

rišimo, locmano ir kitų 

darbų. 

Naudojama įranga ir 

instrumentai. 

Vėliavos. 

Vėliavų signalizavimo 

instrukcija. 

 

Surišti ir atrišti locmano kopėčias, 

tales, apsaugas nuo žiurkių ir trapus 

Dirbti su jūrininkų smeigtu, įskaitant 

tinkamą mazgų, rezginių ir 

stabdančiųjų mazgų naudojimą 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Iškelti ir nuleisti vėliavų ir vienos 

vėliavos signalus 

Rezginiai ir stabdantys 

mazgai. 

Pareiginė instrukcija. 

Saugos darbe instrukcija. 

Smeigtai, apsaugos, trapai. 

Dirbti su krovinių tvarkymo įranga ir 

priemonėmis 

Naudoti asmens apsaugos 

priemones 

Pareiginė instrukcija. 

Saugos darbe instrukcija. 

Darbo su pavojingomis 

medžiagomis instrukcija. 

Spec. rūbai ir priemonės. 

Darbo aukštyje instrukcija. 

Pirmosios pagalbos 

instrukcija. 

Pirmosios pagalbos rinkinys. 

Dirbti su elektros įranga, 

mechaniniais įrenginiais, 

cheminėmis ir biologinėmis 

medžiagomis 

Likviduoti avarijas ir jų padarinius 

vykdant krovos darbus ar su jais 

susijusioje veikloje normaliomis ir 

ekstremaliomis sąlygomis 

Jūros aplinkos taršos 

prevencijos priemonės. 

Taršos mažinimo instrukcija. 

Avarijų likvidavimo 

instrukcija. 

Spec. drabužiai avarijų 

šalinimui. 

Spec. įranga avarijų 

šalinimui. 

Darbų saugos instrukcija 

šalinant avarijas. 

Laivo priežiūra ir remontas.  

 LTKS IV 

 

Dažyti, tepti ir valyti laivo įrangą Laivo techninės priežiūros ir 

remonto instrukcija. 

Techninės priežiūros ir 

remonto įrankiai ir 

instrumentai. 

Techninės priežiūros ir 

remonto grafikas. 

Atlikti laivo priežiūrą ir remontą, 

naudojant rankinius instrumentus ir 

įrankius 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Instrukcijos instrumentų 

naudojimui. 

Darbo saugos instrukcija.  

Saugus darbas laive ir 

sauga (JRAB kodekso A-VI/1 

poskyrio 1-4 p.) 

  LTKS IV 

 

Nuleisti gelbėjimosi valtį ar plaustą į 

vandenį 

 

Gelbėjimosi valtys ir įranga. 

Gelbėjimosi instrukcija. 

Išgyvenimo (elgesio) jūroje 

palikus laivą instrukcija. 

Signalizavimo instrukcija. 

Signalizavimo priemonės. 

Naudotis gelbėjimo įranga 

Naudoti priemones savo buvimo 

vietai parodyti, įskaitant ryšio ir 

signalizacijos aparatus bei 

pirotechniką 

Išgyventi jūroje palikus laivą 

Vertinti gaisrų kilimo riziką, ją  

mažinti 

Gaisrų gesinimo 

organizavimo laive tvarka. 

Priešgaisrinės įrangos ir 

inventoriaus išdėstymo 

schemos. 

Evakuacijos keliai. 

Degiųjų medžiagų, ugnies 

keliamų pavojų ir gaisro 

plitimo aprašai. 

Ugnies ir dūmų detektoriai 

ir automatinio aliarmo 

sistemos, jų veikimo 

aprašymai. 

Gaisrų gesinimo medžiagos, 

jų naudojimo instrukcijos. 

Gesinti ir likviduoti gaisrus Priešgaisrinė įranga ir 

inventorius. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Evakuacijos planas, 

gesinimo inventoriaus 

išdėstymo schema. 

Spec. rūbai. 

Veiksmų planas gaisro 

atveju. 

Gaisro gesinimo instrukcija. 

Suteikti pagalbą įvykus nelaimingam 

atsitikimui ar kitaip nukentėjus 

Pirmosios pagalbos rinkinys. 

Pirmosios pagalbos teikimo 

instrukcija. 

Likviduoti avarijas laive Galinčių susidaryti avarinių 

situacijų rūšių aprašai. 

Laivo parengties avarinėms 

situacijoms planai. 

Avarinių situacijų skelbimo 

signalų instrukcija. 

Evakuacijos keliai. 

Vidaus ryšio bei aliarmo 

skelbimo sistemos. 

Veiksmų planai, nustačius 

galimą avarijos pavojų, 

išgirdus avarinius aliarmo 

signalus. 

Asmeninės saugumo 

priemonės. 

Avarijų likvidavimo įranga. 

Spec. rūbai. 

Vertinti žmonių savitarpio santykius 

laive 

Pareigybinė instrukcija. 

Komandinis darbas. 

Konfliktų valdymas. 

Darbo ir nedarbo santykiai. 

Socialinė atsakomybė. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Asmens laisvės ir pareigos. 

Vertinti ir kontroliuoti nuovargį Miego, poilsio, darbo 

grafikai. 

Stresą sukeliantys fiziniai ir 

aplinkos veiksniai. 

 

Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

 
Kvalifikacijos kodas 

Lietuvos Respublikos 

kvalifikacijų ir mokymo bei 

studijų programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas 

Europos sąjungos ir 

tarptautiniams standartams 

(jei taikoma) 

• Tarptautinė konvencija dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir 

budėjimo normatyvų (JRAB, angl. STCW) su 1995, 2003 ir 2010 

m. (Manilos) pataisomis, A-II/4 poskyrio reikalavimai; 

• Europos Parlamento ir Tarybos 2008/106/EB direktyva ,,Dėl 

minimalaus jūrininkų rengimo“  

Reikalavimai kvalifikacijos 

suteikimui 

Kvalifikacija suteikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

jūrinių laipsnių suteikimo, jūrinio laipsnio diplomų, globalinės 

jūrų avarinio ryšio saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus 

diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų, šių dokumentų 

išdavimo ir pripažinimo patvirtinimų ir specialiųjų liudijimų 

išdavimo jūrininkams, dirbantiems laivuose, kurie plaukioja 

tarptautiniais reisais, taisyklėmis. 

Kvalifikacijos aprašą 

tvirtinanti institucija 

 

Kvalifikacijos aprašas 

galioja iki 

 

Kvalifikacijos aprašą 

parengė 

V. Neiberka, R. Vitkūnas, V. Zinkevičiūtė, R. Mickienė 
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5.5.5. Stividorius 

Kvalifikacijos pavadinimas: Stividorius (LTKS VI ir EKS VI) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: VI 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandarą: VI 

Veiklos objektas: laivo priėmimo krovai ir įvairių rūšių krovinių krovos proceso valdymas, jūrų 

krovos darbų organizavimas, koordinuojant uosto krovikų brigadų darbą, krovinių priėmimas, 

sandėliavimas ir išdavimas krovos terminale, krovos darbų eigos dokumentų rengimas. 

Veiklos uždaviniai: 

• laivų priėmimo krovai organizavimas; 

• laivų švartavimo operacijų vykdymas; 

• įvairių rūšių krovinių, krovos darbų technologijos taikymas;  

• krovos darbų į/iš įvairių rūšių transporto priemones organizavimas;  

• įvairios krovos technikos ir priemonių naudojimo krovos procese planavimas ir 

koordinavimas; 

• įvairių rūšių krovinių priėmimo, sandėliavimo bei išdavimo krovos terminale organizavimas; 

• uosto krovikų grupių darbo koordinavimas; 

• krovos darbų eigos kontrolė;  

• laivo stovumo parametrų kontrolė;  

• krovos veiksmų derinimas su krovos terminalo darbuotojais bei laivo įgulos atsakingais už 

krovą nariais; 

• ekstremalių situacijų jūrų krovos procese valdymas, avarijų ir jų padarinių likvidavimo 

organizavimas;  

• krovos darbų eigos dokumentų rengimas. 

Kvalifikacijų vienetai yra būtini įgyti, norint suteikti kvalifikaciją: 

• Transporto sistemos naudojimas.  LTKS VI. 

• Jūrų krovos technologijų taikymas.  LTKS VI. 

• Jūrų krovos darbų mechanizavimas.  LTKS VI. 

• Jūrų krovos procesų valdymas jūrų krovos terminale.  LTKS VI. 

• Krovinių sandėliavimas jūrų krovos terminale.  LTKS VI. 

• Laivų švartavimas uoste ir švartavimo įrangos eksploatavimas.  LTKS IV. 

• Saugus darbas laive ir sauga (JRAB kodekso A-VI-1, 1-4 poskyriai).  LTKS IV. 

• Jūrų krovos proceso rizikos vertinimas.  LTKS VI. 

• Rašvedybos ir komunikacijos vykdymas.  LTKS VI. 
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Kvalifikacijos pavadinimas: Stividorius (LTKS VI ir EKS VI) 

 

Reikalavimai kvalifikacijai įgyti: teorinių ir praktinių studijų trukmė 4800 val. arba 180 kreditų, 

iš jų ne mažiau nei 640 val. (24 kreditai), turi būti skirti profesinės veiklos praktikai jūrų krovos 

įmonėse, kurios metu papildomai gali būti įgyjami krovos ar švartavimo įrangos valdymo 

įgūdžiai, papildomų mokymų apimtį nustato praktikos vietą suteikianti įmonė. 

Įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti: stividoriumi jūrų krovos įmonėse. 

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: vidurinis išsilavinimas(brandos atestatas), amžius – 18 

metų. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos 

Transporto sistemos naudojimas  LTKS 

VI 

 

Vertinti transporto sistemos sandarą. 

Vertinti ir rūšiuoti jūrų ir vidaus vandenų laivus. 

Vertinti laivo sandarą ir įrangą. 

Vertinti uosto veiklą. 

Vykdyti vandens transporto sistemos teisinį valdymą. 

Jūrų krovos technologijų taikymas  

LTKS VI 

 

Vertinti ir skirstyti krovinius atsižvelgiant į medžiagų 

fizines ir chemines savybes. 

Parinkti technologiją jūrų krovos darbams iš/į laivus, 

geležinkelio vagonus, autotransportą. 

Vykdyti krovos darbus vadovaujantis įvairių krovinių 

rūšių krovos technologinėmis kortelėmis. 

Išdėstyti laivų krovėjus pagal numatytos krovos 

operacijos normatyvinius dokumentus. 

Jūrų krovos darbų mechanizavimas  

LTKS VI 

 

Skaičiuoti išorinių jėgų poveikį mechanizmams. 

Naudoti kėlimo ir transportavimo sistemas, 

atsižvelgiant į krovinio rūšį, mechanizmų 

eksploatavimo parametrus, jūrų krovos terminalo 

paskirtį. 

Parinkti krovos įrangą pagal krovinių rūšį ir krovos 

technologiją bei darbo saugos reikalavimus jūrų 

krovos terminaluose. 

Jūrų krovos procesų valdymas jūrų 

krovos terminale 

 LTKS VI 

 

Organizuoti nenutrūkstamą krovos darbų procesą jūrų 

uosto krovos terminaluose. 

Planuoti terminalo pralaidumo, krantinės zonos darbo 

našumo, krovinio perdavimo operacijas. 

 Planuoti ir vertinti vidaus privažiavimo kelius. 

 Kontroliuoti krovos darbų kokybę ir apimtį. 

Krovinių sandėliavimas jūrų krovos 

terminale 

Vertinti ir parinkti sandėliavimo tipą ir įrangą, 

atsižvelgiant į sandėliavimo trukmę bei krovinio rūšį. 

Pakuoti, ženklinti krovinius. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos 

 LTKS VI 

 

Krovinius priimti, sandėliuoti, išduoti jūrų krovos 

įmonėje laikantis nustatytų taisyklių. 

Laivų švartavimas uoste ir švartavimo 

įrangos eksploatavimas 

 LTKS IV 

 

Vertinti ir planuoti laivo švartavimą prie krovininės 

krantinės. 

Vadovauti laivo švartavimo procesui. 

Naudoti laivo takelažą. 

Vadovauti laivo takelažo darbams. 

Saugus darbas laive ir sauga (JRAB 

kodekso A-VI/1 poskyrio 1-4 p.) 

 LTKS IV 

 

Išgyventi jūroje jei prireikia palikti laivą. 

Mažinti gaisrų kilimo riziką ir organizuoti nuolatinę 

parengtį su gaisru susijusiai avarinei situacijai 

likviduoti. 

Gesinti ir likviduoti gaisrus. 

Organizuoti darbus įvykus nelaimingam atsitikimui ar 

kitaip nukentėjus. 

Atlikti avarines procedūras. 

Taikyti jūros aplinkos teršimo prevencijos ir atsargumo 

priemones. 

Laikytis, organizuoti ir kontroliuoti saugų darbą. 

Organizuoti ir palaikyti veiksmingą bendravimą laive. 

Palaikyti veiksmingus žmonių savitarpio santykius 

laive. 

Vertinti ir kontroliuoti nuovargį. 

Laikytis ir kontroliuoti laikymąsi darbų saugos 

eksploatuojant elektros įrenginius. 

Laikytis ir kontroliuoti laikymąsi civilinės saugos. 

Jūrų krovos proceso rizikos vertinimas 

 LTKS VI 

 

Vertinti rizikas jūrų krovos proceso vykdymo vietoje, 

švartuojant laivą. 

Likviduoti avarijas ir jų padarinius vykdant krovos 

darbus ar su jais susijusioje veikloje normaliomis ir 

ekstremaliomis sąlygomis. 

Valdyti ekstremalias situacijas vykdant krovos darbus 
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Pagrindiniai kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos 

ar švartuojant laivą. 

Raštvedybos ir komunikacijos 

vykdymas 

 LTKS VI 

 

Rengti ir valdyti krovos darbų, krovinio priėmimo, 

išdavimo, sandėliavimo dokumentus. 

 Naudoti informacines technologijas ir sistemas. 

 Bendrauti raštu ir žodžiu lietuvių, bendrąja ir jūrine 

anglų bei kita užsienio kalba. 

 

Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

 
Kvalifikacijos kodas 

Lietuvos Respublikos 

kvalifikacijų ir mokymo bei 

studijų programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas 

Europos sąjungos ir 

tarptautiniams standartams 

(jei taikoma) 

 

Reikalavimai kvalifikacijos 

suteikimui 

Teorinių ir praktinių studijų trukmė 4800 val. arba 180 kreditų, iš 

jų ne mažiau nei 640 val. arba 24 kreditai, turi būti skirti 

profesinės veiklos praktikai jūrų krovos įmonėse, kurios metu 

papildomai gali būti įgyjami praktiniai krovos technologijų ar 

švartavimo įrangos valdymo įgūdžiai. Kompetencijos tikrinamos 

teorinių egzaminų metu. Praktiniai kompetencijų gebėjimai 

tikrinami praktiškai ar simuliaciniais įrenginiais. 

Kvalifikacijos aprašą 

tvirtinanti institucija 

 

Kvalifikacijos aprašas 

galioja iki 
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Kvalifikacijos aprašą 

parengė 

V. Neiberka, R. Vitkūnas, V. Zinkevičiūtė, R. Mickienė 
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5.5.6. Laivų elektromechanikas 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Laivų elektromechanikas (LTKS VI ir EKS VI) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: VI 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandarą: VI 

Veiklos objektas: elektromechaninės, elektros ir valdymo įrangos techninė priežiūra ir 

remontas,. 

Veiklos uždaviniai: 

• stebėti elektromechaninės, elektros ir valdymo įrangos veikimą;  

• vykdyti techninę priežiūrą, remontą; 

• vykdyti pagrindinės varomosios ir pagalbinės įrangos automatikos ir valdymo sistemų, 

tiltelio navigacinės įrangos ir laivo ryšio sistemos, denio mašinų ir krovinių tvarkymo įrangos 

elektros, elektroninės ir valdymo sistemų, kajučių įrangos valdymo ir saugumo sistemų 

techninę priežiūrą ir remontą. 

Kvalifikacijų vienetai yra būtini įgyti, norint suteikti kvalifikaciją: 

• Elektromechanikos, elektronikos ir valdymo įrangos valdymas.  LTKS VI. 

• Techninė priežiūra ir remontas.  LTKS VI. 

• Laivo eksploatacinis valdymas ir žmonių priežiūra laive.  LTKS VI. 

• Saugaus darbo laive ir saugos užtikrinimas (JRAB kodekso A-VI/1 poskyrio 1-4 p.).  LTKS IV. 

• Gelbėjimosi darbų organizavimas (JRAB kodekso A-VI/2 poskyrio, 1-4 p.).  LTKS VI. 

• Gaisrų gesinimas laive (JRAB kodekso A-VI/3 poskyris).  LTKS VI. 

• Pirmosios medicininės pagalbos suteikimas ir medicininės priežiūros organizavimas (JRAB 

kodekso A-VI/4 poskyris 1-3 p.).  LTKS VI. 

Reikalavimai kvalifikacijai įgyti: laivų elektromechanikų rengimo programa, atitinkanti 

Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (JRAB, angl. 

STCW) kodekso A-III/6 poskyrio reikalavimus, teorinio ir praktinio mokymo trukmė 4 metai, 

apimtis 240 kreditų, iš kurių 12 mėnesių arba 78 kreditai skirti mišriajam praktinių įgūdžių 

rengimui, įgyjant ne trumpesnį kaip 6 mėnesių (39 kreditų) darbo laivo mašinų skyriuje stažą. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: elektromechaniko pareigose visuose laivuose. 

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: vidurinis išsilavinimas (brandos atestatas), amžius – 18 

metų. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos 

Elektromechanikos, elektronika ir valdymo 

įrangos valdymas  

 LTKS VI 

 

Stebėti ir analizuoti elektromechaninės, 

elektros ir valdymo įrangos veikimą. 

Techninė priežiūra ir remontas 

 LTKS VI 

 

Atlikti elektros ir elektroninės įrangos 

techninę priežiūrą ir remontą. 

Atlikti pagrindinės varomosios ir pagalbinės 

įrangos automatikos ir valdymo sistemų 

techninę priežiūrą ir remontą. 

Atlikti tiltelio navigacinės įrangos ir laivo ryšio 

sistemos techninę priežiūrą ir remontą. 

Atlikti denio mašinų ir krovinių tvarkymo 

įrangos elektros, elektroninės ir valdymo 

sistemų techninę priežiūrą ir remontą. 

Atlikti kajučių įrangos valdymo ir saugumo 

sistemų techninę priežiūrą ir remontą. 

Naudoti vidaus ryšio sistemas. 

Laivo eksploatacinis valdymas ir žmonių 

priežiūra laive  

 LTKS VI 

 

Vykdyti taršos prevencijos reikalavimus. 

Vykdyti priešgaisrinę saugą laive, kontroliuoti 

priešgaisrinių reikalavimų laikymąsi ir gesinti 

gaisrus. 

Eksploatuoti gelbėjimosi įrangą. 

Teikti pirmąją medicinos pagalbą laive. 

Veikti taikant lyderystės ir komandinio darbo 

principus. 

Užtikrinti įgulos narių ir laivo saugumą. 

Saugus darbas laive ir sauga (JRAB kodekso A-

VI/1 poskyrio 1-4 p.)  

 LTKS IV 

 

Išgyventi jūroje jei prireikia palikti laivą. 

Mažinti gaisrų kilimo riziką ir organizuoti 

nuolatinę parengtį su gaisru susijusiai 

avarinei situacijai likviduoti. 

Gesinti ir likviduoti gaisrus. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos 

Organizuoti darbus įvykus nelaimingam 

atsitikimui ar kitaip nukentėjus. 

Atlikti avarines procedūras. 

Taikyti jūros aplinkos teršimo prevencijos ir 

atsargumo priemones. 

Organizuoti ir kontroliuoti saugų darbą. 

Organizuoti ir palaikyti veiksmingą 

bendravimą laive. 

Palaikyti veiksmingus žmonių savitarpio 

santykius laive. 

Vertinti ir kontroliuoti nuovargį. 

Gelbėjimosi darbų organizavimas (JRAB 

kodekso A-VI/2 poskyrio, 1-4 p.) 

 LTKS VI 

 

Valdyti gelbėjimosi valties ar plausto arba 

gelbėjimo valties nuleidimą į vandenį ir 

vandenyje. 

Valdyti gelbėjimosi valčių ir plaustų variklį. 

Vadovauti gelbėjamiems žmonėms ir 

organizuoti gelbėjimosi valčių bei plaustų 

valdymą palikus laivą. 

Naudoti priemones savo buvimo vietai 

parodyti, įskaitant ryšio ir signalizacijos 

aparatus bei pirotechniką. 

Teikti pirmąją pagalbą gelbėjamiems 

žmonėms. 

Gaisrų gęsinimas laive (JRAB kodekso A-VI/3 

poskyris) 

 LTKS VI 

 

Vadovauti gaisrų gesinimo operacijoms laive. 

Organizuoti ir parengti priešgaisrinius būrius. 

 

Tikrinti ir techniškai prižiūrėti gaisrų 

nustatymo ir gesinimo sistemas bei įrangą. 

Tirti su gaisrais susijusius atsitikimus ir rengti 

pranešimus apie juos. 

Pirmosios medicininės pagalbos suteikimas ir 

medicininės priežiūros organizavimas (JRAB 

Teikti neatidėliotiną pirmąją pagalbą 

nelaimingų atsitikimų arba susirgimų laive 
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Pagrindiniai kvalifikacijų vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos 

kodekso A-VI/4 poskyris 1-3 p. LTKS VI atvejais. 

Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

 
Kvalifikacijos kodas 

Lietuvos Respublikos 

kvalifikacijų ir mokymo bei 

studijų programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas 

Europos Sąjungos ir 

tarptautiniams 

standartams (jei taikoma) 

• Tarptautinė konvencija dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir 

budėjimo normatyvų (JRAB, angl. STCW) su 1995, 2003 ir 

2010 m. (Manilos) pataisomis, kodekso A-III/6 poskyrio 

reikalavimai; 

• Europos Parlamento ir Tarybos 2008/106/EB direktyva ,,Dėl 

minimalaus jūrininkų rengimo“. 

Reikalavimai kvalifikacijos 

suteikimui 

Kvalifikacija suteikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

jūrinių laipsnių suteikimo, jūrinio laipsnio diplomų, globalinės 

jūrų avarinio ryšio saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus 

diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų, šių dokumentų 

išdavimo ir pripažinimo patvirtinimų ir specialiųjų liudijimų 

išdavimo jūrininkams, dirbantiems laivuose, kurie plaukioja 

tarptautiniais reisais, taisyklėmis. 

Kvalifikacijos aprašą 

tvirtinanti institucija 

 

Kvalifikacijos aprašas 

galioja iki 

 

Kvalifikacijos aprašą 

parengė 

V. Neiberka, R. Vitkūnas, V. Zinkevičiūtė, R. Mickienė 
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5.5.7. Laivų mechanikas 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Laivų mechanikas (LTKS VI ir EKS VI) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: VI 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandarą: VI 

Veiklos objektas: pagrindinių variklių ir pagalbinių mechanizmų, taip pat su jais susijusių 

valdymo sistemų eksploatavimas, kuro, tepalo, balasto ir kitų siurblių ir susijusių sistemų 

valdymas, elektros, elektronikos ir kitų sistemų valdymas, laivo tinkamumo plaukioti išsaugojimas.  

Veiklos uždaviniai: 

• valdyti laivo variklių įrangą;  

• planuoti mašinų skyriaus veiklą ir budėjimus; 

• eksploatuoti ir prižiūrėti variklius ir pagalbinę įrangą, mechanizmus, elektromechanines ir 

elektronines valdymo sistemas;  

• vertinti mašinų skyriaus įrenginių veikimo charakteristikas; 

• vadovauti kuro, tepalų ir balasto perpumpavimo operacijoms;  

• organizuoti saugias ir veiksmingas techninės priežiūros ir remonto procedūras; 

• vadovauti gaisrų gesinimo operacijoms laive. 

Kvalifikacijų vienetai yra būtini įgyti, norint suteikti kvalifikaciją: 

• Jūrų laivų mašinų valdymas.  LTKS VI. 

• Elektromechaninės, elektroninės ir valdymo įrangos valdymas.  LTKS VI. 

• Techninės priežiūros ir remonto organizavimas.  LTKS VI. 

• Laivo eksploatacinis valdymas ir žmonių priežiūra laive.  LTKS VI. 

• Saugus darbas laive ir sauga (JRAB kodekso A-VI/1 poskyrio 1-4 p.).  LTKS: IV. 

• Gelbėjimosi darbų organizavimas (JRAB kodekso A-VI/2 poskyrio, 1-4 p.).  LTKS: VI. 

• Gaisrų gęsinimas laive (JRAB kodekso A-VI/3 poskyris).  LTKS: VI. 

• Pirmosios medicininės pagalbos suteikimas ir medicininės priežiūros organizavimas (JRAB 

kodekso A-VI/4 poskyris 1-3 p.).  LTKS: VI. 

Reikalavimai kvalifikacijai įgyti: aukštasis išsilavinimas, studijų programa laivų mechanikams 

rengti, atitinkanti Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo 

normatyvų (JRAB, angl. STCW) kodekso A-III/1 ir A-III/2 poskyrio reikalavimus, teorinio ir praktinio 

mokymo trukmė 4 metai, apimtis 240 kreditų, iš kurių 12 mėnesių arba 78 kreditai skirti mišriajam 

praktinių įgūdžių rengimui, įgyjant ne trumpesnį kaip 6 mėnesių (39 kreditų) darbo laivo mašinų 

skyriuje stažą. 
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Kvalifikacijos pavadinimas: Laivų mechanikas (LTKS VI ir EKS VI) 

 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: budinčiojo mechaniko pareigose laivuose, kurių variklio 

galia 750 kW ir daugiau, įgiję darbo stažo laive ir išlaikę kompetencijos įvertinimo egzaminą, 

antrojo ar vyriausiojo laivo mechaniko pareigose laivuose, kurių variklio galia 3000 kW ir didesnio 

galingumo pagrindinių variklių laivuose. 

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: vidurinis išsilavinimas (brandos atestatas), amžius – 18 

metų. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų vienetai (nurodant 

jų lygmenį pagal Lietuvos kvalifikacijų 

sandarą) 

Kompetencijos 

Jūrų laivų mašinų valdymas 

  LTKS VI 

 

Valdyti variklių įrangą. 

Eksploatuoti, prižiūrėti, vertinti variklių ir 

pagalbinės įrangos veikimo charakteristikas ir 

užtikrinti variklių saugų darbą. 

Vadovauti kuro, tepalų ir balasto perpumpavimo 

operacijoms. 

Elektromechaninės, elektroninės ir valdymo 

įrangos valdymas 

 LTKS VI 

 

Eksploatuoti elektromechanines ir elektronines 

valdymo sistemas. 

Nustatyti ir šalinti elektroninės ir elektrinės 

valdymo įrangos gedimus. 

Techninės priežiūros ir remonto 

organizavimas 

 LTKS VI 

 

Organizuoti saugias ir veiksmingas techninės 

priežiūros ir remonto procedūras. 

Nustatyti mechanizmų veikimo sutrikimus ir jų 

priežastis, pašalinti gedimus. 

Užtikrinti darbų saugą. 

Laivo eksploatacinis valdymas ir žmonių 

priežiūra laive  

  LTKS VI 

 

Kontroliuoti diferentą, stovumą ir įtempį. 

Vykdyti ir kontroliuoti teisės aktų reikalavimų ir 

priemonių, skirtų žmogaus gyvybės apsaugai 

jūroje užtikrinti ir jūros aplinkai apsaugoti, 

laikymąsi. 

Organizuoti ir palaikyti laivo įgulos ir keleivių 

saugumą bei gelbėjimo priemonių, gaisrų 

gesinimo ir kitų saugumo sistemų eksploatacinę 

parengtį. 

Sudaryti planus avarinėms situacijoms ir 

apgadinimams kontroliuoti, avarinėms 

situacijoms valdyti. 

Saugus darbas laive ir sauga (JRAB kodekso 

A-VI/1 poskyrio 1-4 p.) 

Išgyventi jūroje jei prireikia palikti laivą. 

Mažinti gaisrų kilimo riziką ir organizuoti 

nuolatinę parengtį su gaisru susijusiai avarinei 
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Pagrindiniai kvalifikacijų vienetai (nurodant 

jų lygmenį pagal Lietuvos kvalifikacijų 

sandarą) 

Kompetencijos 

 LTKS IV 

 

situacijai likviduoti. 

Gesinti ir likviduoti gaisrus. 

Organizuoti darbus įvykus nelaimingam 

atsitikimui ar kitaip nukentėjus. 

Atlikti avarines procedūras. 

Taikyti jūros aplinkos teršimo prevencijos ir 

atsargumo priemones. 

Laikytis, organizuoti ir kontroliuoti saugų darbą. 

Organizuoti ir palaikyti veiksmingą bendravimą 

laive. 

Palaikyti veiksmingus žmonių savitarpio 

santykius laive. 

Vertinti ir kontroliuoti nuovargį. 

Gelbėjimosi darbų organizavimas (JRAB 

kodekso A-VI/2 poskyrio, 1-4 p.) 

  LTKS VI 

 

Valdyti gelbėjimosi valties ar plausto arba 

gelbėjimo valties nuleidimą į vandenį ir 

vandenyje. 

Valdyti gelbėjimosi valčių ir plaustų variklį. 

 

Vadovauti gelbėjamiems žmonėms ir organizuoti 

gelbėjimosi valčių bei plaustų valdymą palikus 

laivą. 

Naudoti priemones savo buvimo vietai parodyti, 

įskaitant ryšio ir signalizacijos aparatus bei 

pirotechniką. 

Teikti pirmąją pagalbą gelbėjamiems žmonėms. 

Gaisrų gęsinimas laive (JRAB kodekso A-

VI/3 poskyris) 

 LTKS VI 

 

Vadovauti gaisrų gesinimo operacijoms laive. 

Organizuoti ir parengti priešgaisrinius būrius. 

Tikrinti ir techniškai prižiūrėti gaisrų nustatymo ir 

gesinimo sistemas bei įrangą. 

Tirti ir rengti pranešimus apie su gaisrais 

susijusius atsitikimus. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų vienetai (nurodant 

jų lygmenį pagal Lietuvos kvalifikacijų 

sandarą) 

Kompetencijos 

 

 

Pirmosios medicininės pagalbos suteikimas 

ir medicininės priežiūros organizavimas 

(JRAB kodekso A-VI/4 poskyris 1-3 p.) 

 LTKS VI 

 

Teikti neatidėliotiną pirmąją pagalbą nelaimingų 

atsitikimų arba susirgimų laive atvejais. 
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Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

 
Kvalifikacijos kodas 

Lietuvos Respublikos 

kvalifikacijų ir mokymo bei 

studijų programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas 

Europos Sąjungos ir 

tarptautiniams standartams 

(jei taikoma) 

• Budintysis mechanikas laivų, kurių variklių galia 750 kW ir 

daugiau;  

• Vyriausiasis ir antrasis mechanikas laivų, kurių variklių galia 

3000 kW ir didesnio galingumo pagrindinių variklių laivų. 

Kvalifikaciją reglamentuoja: 

• Tarptautinės konvencija dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir 

budėjimo normatyvų (JRAB, angl. STCW) su 1995, 2003, 2010 

m. (Manilos) pataisomis, kodekso A-III/1,  

A-III/2 poskyrių reikalavimai; 

• Europos Parlamento ir Tarybos 2008/106/EB direktyvos ,,Dėl 

minimalaus jūrininkų rengimo“ reikalavimai. 

Reikalavimai kvalifikacijos 

suteikimui 

Kvalifikacija suteikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

jūrinių laipsnių suteikimo, jūrinio laipsnio diplomų, globalinės 

jūrų avarinio ryšio saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus 

diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų, šių dokumentų 

išdavimo ir pripažinimo patvirtinimų ir specialiųjų liudijimų 

išdavimo jūrininkams, dirbantiems laivuose, kurie plaukioja 

tarptautiniais reisais, taisyklėmis. 

Kvalifikacijos aprašą 

tvirtinanti institucija 

 

Kvalifikacijos aprašas 

galioja iki 

 

Kvalifikacijos aprašą 

parengė 

V. Neiberka, R. Vitkūnas, V. Zinkevičiūtė, R. Mickienė 

 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=249735&p_query=1978%20m.%20tarptautin%EB%20konvencija%20d%EBl%20j%FBrinink%F8%20rengimo%2C%20atestavimo%20ir%20bud%EBjimo%20normatyv%F8&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=249735&p_query=1978%20m.%20tarptautin%EB%20konvencija%20d%EBl%20j%FBrinink%F8%20rengimo%2C%20atestavimo%20ir%20bud%EBjimo%20normatyv%F8&p_tr2=2
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5.5.8. Laivavedys 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Laivavedys (LTKS VI ir EKS VI) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: VI 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandarą: VI 

Veiklos objektas: eksploatavimo ir vadovavimo lygmens laivavedyba.  

Veiklos uždaviniai: 

• vadovauti laivo įgulai ir keleiviams;  

• valdyti laivą;   

• valdyti laivo įrenginius ir  mechanines sistemas;  

• vykdyti tarptautinių konvencijų reikalavimus;  

• atsakyti už laivo, jo keleivių, įgulos ir krovinio saugumą. 

Kvalifikacijų vienetai yra būtini įgyti, norint suteikti kvalifikaciją:  

• Laivavedyba.  LTKS VI. 

• Krovos darbų laive organizavimas ir priežiūra. LTKS VI. 

• Laivo eksploatavimo valdymas ir žmonių priežiūra laive.  LTKS VI. 

• GMDSS radijo ryšio naudojimas.  LTKS VI. 

• Darbų saugos laive užtikrinimas (JRAB kodekso A-VI/1 poskyrio 1-4 p.).  LTKS IV. 

• Gelbėjimosi darbų organizavimas (JRAB kodekso A-VI/2 poskyrio 1-4 p.). LTKS VI. 

• Gaisrų gęsinimas laive (JRAB kodekso A-VI/3 poskyris).  LTKS VI. 

• Pirmosios medicininės pagalbos suteikimas ir medicininės priežiūros organizavimas (JRAB 

kodekso A-VI/4 poskyrio 1-6 p.).  LTKS VI. 

Reikalavimai kvalifikacijai įgyti: 

Aukštasis išsilavinimas pagal programą, atitinkančią Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų 

rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (JRAB, angl. STCW) kodekso A-II/1 ir A-II/2 poskyrių 

reikalavimus, teorinių ir praktinių studijų trukmė 4 metai, apimtis 240 kreditų, iš kurių profesinės 

veiklos jūrinei plaukiojimo praktikai skiriama ne mažiau nei 12 mėnesių arba 78 kreditai. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: budinčiojo kapitono padėjėjo pareigose neriboto 

tonažo ir plaukiojimo regiono laivuose, o įgiję darbo stažą laive ir išlaikę kompetencijos 

įvertinimo egzaminą, vyresniojo kapitono padėjėjo ar kapitono pareigose laivuose, kurių 

bendroji talpa 3000 ir daugiau, laivybos priežiūros institucijose, laivybos verslo įmonėse. 

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: vidurinis išsilavinimas (brandos atestatas), amžius – 18 

metų. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos 

Laivavedyba 

LTKS VI 

 

Planuoti reisą ir laivavedybą. 

Valdyti laivo komercines veiklas. 

Nustatyti laivo vietą ir tikslumą. 

Nustatyti kompaso paklaidą ir ją vertinti. 

Koordinuoti paieškos ir gelbėjimo darbus. 

Nustatyti budėjimo tvarką ir procedūras . 

Išlaikyti laivavedybos saugumą naudojantis 

radaru ir ARPA bei šiuolaikinėmis laivavedybos 

sistemomis. 

Išlaikyti laivavedybos saugumą naudojantis ECDIS 

ir su ja susijusiomis laivavedybos sistemomis. 

Prognozuoti oro ir okeanografines sąlygas. 

Veikti avarinėmis laivavedybos aplinkybėmis. 

Manevruoti ir valdyti laivą bet kuriomis sąlygomis. 

Valdyti nuotoliniu būdu laivo eigos įrenginį, jo 

mechanines sistemas bei techniką. 

Krovos darbų laive organizavimas ir 

priežiūra 

  LTKS VI  

 

Planuoti ir užtikrinti krovinių saugų pakrovimą, 

sukrovimą, sutvirtinimą, priežiūrą reiso metu ir 

iškrovimą. 

Įvertinti ir organizuoti darbus krovinių triumų, 

liukų dangčių ir balasto cisternų trūkumų ir 

apgadinimų likvidavimui. 

Vykdyti pavojingų krovinių vežimą. 

Laivo eksploatavimo valdymas ir žmonių 

priežiūra laive 

 LTKS VI 

 

Kontroliuoti diferentą, stovumą ir įtempį. 

Vykdyti ir kontroliuoti teisės aktų reikalavimų ir 

priemonių, skirtų žmogaus gyvybės apsaugai 

jūroje užtikrinti ir jūros aplinkai apsaugoti, 

laikymąsi. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos 

Organizuoti ir palaikyti laivo įgulos ir keleivių 

saugumą bei gelbėjimo priemonių, gaisrų 

gesinimo ir kitų saugumo sistemų eksploatacinę 

parengtį. 

Sudaryti planus avarinėms situacijoms ir 

apgadinimams kontroliuoti, avarinėms 

situacijoms valdyti. 

Organizuoti ir vadovauti sveikatos priežiūrai laive. 

GMDSS radijo ryšio naudojimas 

 LTKS VI 

TS1_H.50_6_8_P4 

Priimti ir perduoti laivo informaciją naudojant 

globalinės jūrų avarinio ryšio sistemos įrangą 

(GMDSS). 

Užtikrinti radijo ryšį avarinių situacijų metu. 

Saugus darbas laive ir sauga (JRAB 

kodekso A-VI/1 poskyrio 1-4 p.) 

 LTKS IV 

 

Išgyventi jūroje jei prireikia palikti laivą. 

Mažinti gaisrų kilimo riziką ir organizuoti 

nuolatinę parengtį su gaisru susijusiai avarinei 

situacijai likviduoti. 

Gesinti ir likviduoti gaisrus. 

Organizuoti darbus įvykus nelaimingam 

atsitikimui ar kitaip nukentėjus. 

Atlikti avarines procedūras. 

Taikyti jūros aplinkos teršimo prevencijos ir 

atsargumo priemones. 

Laikytis, organizuoti ir kontroliuoti saugų darbą. 

Organizuoti ir palaikyti veiksmingą bendravimą 

laive. 

Palaikyti veiksmingus žmonių savitarpio santykius 

laive. 

Vertinti ir kontroliuoti nuovargį. 

Gelbėjimosi darbų organizavimas (JRAB 

kodekso A-VI/2 poskyrio, 1-4 p.) 

 LTKS VI 

Valdyti gelbėjimosi valties ar plausto arba 

gelbėjimo valties nuleidimą į vandenį ir 

vandenyje. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos 

 Valdyti gelbėjimosi valčių ir plaustų variklį. 

Vadovauti gelbėjamiems žmonėms ir organizuoti 

gelbėjimosi valčių bei plaustų valdymą palikus 

laivą. 

Naudoti priemones savo buvimo vietai parodyti, 

įskaitant ryšio ir signalizacijos aparatus bei 

pirotechniką. 

Teikti pirmąją pagalbą gelbėjamiems žmonėms. 

Gaisrų gesinimas laive (JRAB kodekso A-

VI/3 poskyris) 

 LTKS VI 

 

Vadovauti gaisrų gesinimo operacijoms laive. 

Organizuoti ir parengti priešgaisrinius būrius. 

Tikrinti ir techniškai prižiūrėti gaisrų nustatymo ir 

gesinimo sistemas bei įrangą. 

Tirti ir rengti pranešimus apie su gaisrais susijusius 

atsitikimus. 

Pirmosios medicininės pagalbos suteikimas 

ir medicininės priežiūros organizavimas 

(JRAB kodekso A-VI/4 poskyrio 1-6 p.)  

  LTKS VI 

 

Teikti neatidėliotiną pirmąją pagalbą nelaimingų 

atsitikimų arba susirgimų laive atvejais. 

Teikti, organizuoti medicininę priežiūrą ligoniams 

ir nukentėjusiesiems, esantiems laive. 

Dalyvauti koordinuotos medicinos pagalbos 

laivams programose. 
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Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

 
Kvalifikacijos kodas Lietuvos 

Respublikos kvalifikacijų ir 

mokymo bei studijų programų 

registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos 

Sąjungos ir tarptautiniams 

standartams (jei taikoma) 

• Budintis kapitono padėjėjas laivų, kurių bendroji 

talpa 500 ir daugiau;  

• Vyresnysis kapitono padėjėjas ir kapitonas laivų, kurių 

bendroji talpa 3000 ir daugiau 

Kvalifikaciją reglamentuoja: 

• Tarptautinė konvencija dėl jūrininkų rengimo, 

atestavimo ir budėjimo normatyvų (JRAB, angl. 

STCW) su 1995, 2003 ir 2010 m. (Manilos) pataisomis, 

kodekso A-II/1 ir A-II/2 poskyriai;  

• Tarptautinės jūrų organizacijos pavyzdinės 

programos: 7.03 „Laivavedybos budėjimo pamainai 

vadovaujantis specialistas“; 7.01 „Kapitonas ir 

vyresnysis kapitono padėjėjas“; 

• Europos Parlamento ir Tarybos 2008/106/EB 

direktyva ,,Dėl minimalaus jūrininkų rengimo“ 

Reikalavimai kvalifikacijos 

suteikimui 

Kvalifikacija suteikiama vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos jūrinių laipsnių suteikimo, jūrinio laipsnio 

diplomų, globalinės jūrų avarinio ryšio saugumo 

sistemos radijo ryšio operatoriaus diplomų, jūrinio 

laipsnio kvalifikacijos liudijimų, šių dokumentų 

išdavimo ir pripažinimo patvirtinimų ir specialiųjų 

liudijimų išdavimo jūrininkams, dirbantiems laivuose, 

kurie plaukioja tarptautiniais reisais, taisyklėmis. 

Kvalifikacijos aprašą tvirtinanti 

institucija 

 

Kvalifikacijos aprašas galioja iki  

Kvalifikacijos aprašą parengė V. Neiberka, R. Vitkūnas, V. Zinkevičiūtė, R. Mickienė 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=249735&p_query=1978%20m.%20tarptautin%EB%20konvencija%20d%EBl%20j%FBrinink%F8%20rengimo%2C%20atestavimo%20ir%20bud%EBjimo%20normatyv%F8&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=249735&p_query=1978%20m.%20tarptautin%EB%20konvencija%20d%EBl%20j%FBrinink%F8%20rengimo%2C%20atestavimo%20ir%20bud%EBjimo%20normatyv%F8&p_tr2=2
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5.6. Posektorius: kita, tiesiogiai su keleivių ir krovinių vežimu ir tvarkymu 
susijusi veikla 

5.6.1. Krovikas 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Krovikas (LTKS III ir EKS III) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: III 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandarą: III 

Veiklos objektas: krovos darbai atliekant krovą rankiniu būdu; naudojamos pagalbines 

priemonės krovinio transportavimui: karutis, vežimėlis (bemotoris, veikiantis dėl krovėjo fizinės 

jėgos). 

Veiklos uždaviniai:  

• pasiruošti krovos darbams; 

• atlikti krovos darbus; 

• užfiksuoti (apskaityti) atliktus darbus (jei reikia). 

Kvalifikacijų vienetai yra būtini įgyti, norint suteikti kvalifikaciją: 

• Darbo sauga dirbant krovos darbus.  LTKS III. 

• Pasiruošimas krovos darbams.  LTKS II. 

• Krovimo darbų atlikimas.  LTKS III. 

• Pagalbinio krovos darbų inventoriaus panaudojimas.  LTKS II. 

• Prekių rūšies identifikavimas.  LTKS II. 

• Krovinių vietos nustatymas bei fiksavimas prieš ir po krovos darbų vykdymą.  LTKS III. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: visose įmonėse ar įstaigose pagal tipus; darbo vietos 

susiję su krovos darbais perkraunant patalpose ar lauke, krovos darbais iš transporto priemonių 

nenaudojant papildomų krovos įrenginių ar mechanizmų (krova atliekama rankomis), kroviniu 

transportuoti gali būti naudojama karutis ar vežimėlis (judantis dėl kroviko veikiamos jėgos); 

praktiškai visuose sektoriuose. 

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją reikalavimai 

nekeliami. Rekomenduojama turėti: pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, 16 metų. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Darbo sauga dirbant 

krovos darbus 

 LTKS III 

 

Laikytis darbo higienos 

taisyklių 

Darbo tvarkos ir higienos taisyklės. 

Įmonės vidaus taisyklės. 

Laikytis darbų saugos, 

priešgaisrinės saugos 

taisyklių atliekant krovos 

darbus 

Saugos darbe instrukcija. 

Priešgaisrinės saugos instrukcija.  

Šalmas, spec. rūbai, pirštinės, kitos 

spec. priemonės. 

Pareigybinės instrukcijos 

Veikti gedimų, avarijų ir 

nelaimingų atsitikimų atveju 

Instrukcija/veiksmų planas avarijos 

(nelaimingo atsitikimo) atveju. 

Suteikti pirmąją pagalbą 

 

Pirmosios pagalbos rinkinys. 

Instrukcija pirmosios pagalbos 

suteikimui. 

Pasiruošimas krovos 

darbams 

 LTKS II 

 

Pasirengti transporto 

priemones krovos darbams  

Saugos darbe instrukcija. Krovos 

darbų instrukcija. Lipynės, tilteliai, 

skydai, mechaniniai, hidrauliniai 

domkratai, atramos.  

Darbų fronto schema.  

Krovos darbų schema.  

Spec. rūbai 

Reguliuoti autotransporto 

priemonių privažiavimą prie 

krovos darbų fronto 

Darbo tvarkos taisyklės.  

Eismo schema.  

Krovos darbų instrukcija. 

Krovimo darbų atlikimas 

 LTKS III 

 

Nustatyti krovinių kiekius ir 

rūšis bei parinkti krovimo 

būdą, krovimo įrankius 

Saugos darbe instrukcija. Krovos 

darbų instrukcija. 

Vykdyti krovos darbus, 

naudojantis krovos planu  

Krovos darbų instrukcija. 

Materialinių srautų judėjimo 

schema. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Saugiai pernešti ar perkelti, 

pervežti, rūšiuoti krovinį 

Saugos darbe instrukcija. Krovos 

darbų instrukcija. Lipynė, tiltelis, 

domkratas, atrama, karutis, 

vežimėlis (bemotoris, veikiantis dėl 

krovėjo fizinės jėgos). 

Nuskaityti krovinių 

žymėjimus 

Krovinių žymėjimo instrukcija. 

Skeneris. 

Tvirtinti, uždengti, 

štabeliuoti krovinius 

sandėliuose ir transporto 

priemonėse 

Saugos darbe instrukcija. Krovos 

darbų instrukcija. 

Užtikrinti krovinių ir prekių 

apsaugą nuo vagystės, 

sunaikinimo, sugadinimo ar 

pažeidimo 

Krovos darbų instrukcija. 

Pagalbinio krovos darbų 

inventoriaus 

panaudojimas 

 LTKS II 

 

Naudoti pagalbinius įrankius 

(laužtuvas, kaištis ir pan.) 

Krovos darbų instrukcija. 

Laužtuvas, kaištis.  

Saugos darbe instrukcija. 

Naudoti hidraulinius, 

mechaninius ar 

pneumatinius vežimėlius 

(nesavaeigius), keltuvus 

(rankinius) krovos darbams 

atlikti 

Hidraulinių, mechaninių ar 

pneumatinių vežimėlių 

(nesavaeigių) rankinių keltuvų 

(domkratų) naudojimo instrukcijos.  

Vežimėliai (nesavaeigiai), keltuvai. 

Prekių rūšies 

indentifikavimas 

 LTKS II 

 

Identifikuoti prekių rūšių 

krovos darbų ypatybes 

Krovos darbų instrukcija. Įvairios 

prekės. 

Nustatyti krovinio svorį Krovinio dokumentai. 

Prekių rūšių techninė specifikacija. 

Identifikuoti ypatingų 

krovinių (pavojingų, greitai 

gendančių, didžiagabaričių) 

Pavojingų krovinių krovos darbų 

instrukcija.  

 



  

 
 204 

Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

krovos darbų ypatybes  

Spec. darbo priemonės (rūbai, 

batai, akiniai, pirštinės, kvėpavimo 

takų apsaugos priemonės). 

Identifikuoti maisto ir ne 

maisto prekių, gamybos 

žaliavų ir gatavos 

produkcijos asortimentą, 

pakavimą, ženklinimą 

Krovinių pakavimo instrukcija. 

Krovinių ženklinimo instrukcija. 

Krovinių vietos 

nustatymas bei 

fiksavimas prieš ir po 

krovos darbų 

 LTKS III 

 

Nustatyti ir fiksuoti 

(dokumentuoti) krovinio 

vietą  

Skeneris.  

Programinė įranga.  

Instrukcija programinės įrangos 

naudojimui. Kompiuteris ar kita IT 

įranga. 

Naudoti informacines 

sistemas prekės buvimo 

(sandėliavimo ar laikino 

saugojimo) vietai nustatyti 

Sandėlio darbo tvarkos instrukcija.  

Programinė įranga prekių vietai 

nustatyti.  

Kompiuteris ir kita IT įranga 

(planšetės, informaciniai ekranai) 

Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

 
Kvalifikacijos kodas Lietuvos Respublikos 

kvalifikacijų ir mokymo bei studijų 

programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos sąjungos ir 

tarptautiniams standartams (jei taikoma) 

 

Reikalavimai kvalifikacijos suteikimui Kvalifikacijayrasuteikiamaįgijuskompetencijas

mokantispagalformaliaspirminioprofesiniomok

ymoprogramas, taip pat 

mokantisneformaliuojuirsavaiminiubūdais 

Kvalifikacijos aprašą tvirtinanti institucija  
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Kvalifikacijos aprašas galioja iki  

Kvalifikacijos aprašą parengė R. Vitkūnas, D. Petravičius, A. Tilvytytė 
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5.6.2. Pakuotojas 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Pakuotojas (LTKS III ir EKS III) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: III 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandarą: III 

Veiklos objektas: prekių, produktų, žaliavų pakavimas rankiniu būdu.  

Veiklos uždaviniai:  

• pakuojamam produktui, žaliavai ar gaminiui parinkti tinkamą pakavimo būdą ir medžiagas; 

• tinkamai supakuoti produktą, žaliavas ar gaminį;  

• atlikti pakavimo darbų apskaitą (jei reikia). 

Kvalifikacijos vienetas būtinas įgyti kvalifikaciją: 

• pakavimo darbų vykdymas. LTKS III. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: visose įmonėse ar įstaigose pagal tipus; darbo vietos 

sisiję su pakavimo darbais (pakavimas atliekamas rankiniu būdu); galima dirbti darbo vietoje kur 

reikalingas rankinis produktų, galinių ar žaliavų pakavimas. (Pagal EVRK 2 gali būti kvalifikacija 

naudojama sekcijose: apdirbamoji gamyba; didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių 

transporto priemonių ir motociklų remontas; transportas ir saugojimas;  apgyvendinimo ir 

maitinimo paslaugų veikla; kita aptarnavimo veikla; namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; 

namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių 

gamyba ir paslaugų teikimu. 

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: asmeniui, siekiančiam mokytis pagal šią kvalifikaciją 

reikalavimai nekeliami. Rekomenduojama turėti: pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, 16 metų. 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Pakavimo darbai 

 LTKS III 

 

Laikytis darbo higienos taisyklių Darbo tvarkos ir higienos 

taisyklės.  

Įmonės vidaus taisyklės. 

Laikytis darbų saugos taisyklių  Saugos darbe instrukcija.  

Spec. rūbai, pirštinės, batai, kitos 

spec. priemonės. 

Pareigybinės instrukcijos 

Laikytis priešgaisrinių saugos 

taisyklių darbe 

Priešgaisrinės saugos instrukcija.  

Gesintuvas, gesinimo čiaupas, 

priešgaisrinis skydas. 

Evakuacijos planas. 

Suteikti pirmąją pagalbą 

 

Pirmosios pagalbos rinkinys. 

Instrukcija pirmosios pagalbos 

suteikimui. 

Identifikuoti maisto ir ne maisto 

prekių, gamybos žaliavų ir 

gatavos produkcijos asortimentą, 

laikymo sąlygas, charakteristikas, 

kokybės savybes 

Sandėliavimo tvarka. 

Sandėliavimo instrukcija. 

Produkcijos aprašai, 

charakteristika ir techninės 

sąlygos laikymui 

Pasirinkti medžiagas pakavimui Pakavimo medžiagų techninė 

specifikacija.  

Pakavimo instrukcija 

Identifikuoti ir pasirinkti įrankius, 

įrenginius pakavimui 

Pakavimo instrukcija. Pakavimo 

instrumentai: kirvis, plaktukas, 

rankinis gręžtuvas, pjūklas.  

Instrumentų techninės 

charakteristikos. 

Pakuoti produkciją, medžiagas Pakavimo instrukcija. Pakavimo 

įrankiai.  
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Pakavimo medžiagos.  

Įrankių naudojimo ir techninės 

specifikacijos aprašai. 

Prognozuoti ir planuoti pakavimo 

darbų eigą, laiką, eiliškumą, 

svarbą 

Pakavimo instrukcija.  

Darbų grafikas.  

Darbo planas. 

Sekti pakavimo medžiagų (ar kitų 

pakavimui reikalingų priemonių) 

kiekį ir laiku pasipildyti atsargas 

Pakavimo instrukcija.  

Darbų grafikas.  

Pakavimo medžiagų apskaita. 

Užtikrinti krovinių apsaugą nuo 

vagystės, sunaikinimo, 

sugadinimo ar pažeidimo 

pakuojant 

Pakavimo darbų instrukcija. 

Ženklinti pakuotę Pakuočių žymėjimo instrukcija. 

Instrumentai žymėjimui: 

markeris, rašiklis, lipdukas, 

etiketė, klijai, lipni juosta 

Apskaityti ir fiksuoti atliktus 

pakavimo darbus 

Apskaitos instrukcija. Priemonės 

registracijai: knyga, kompiuteris, 

planšetė, kompiuterinė 

programa, skeneris, kitokios IT 

priemonės. 
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Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

 
Kvalifikacijos kodas Lietuvos Respublikos 

kvalifikacijų ir mokymo bei studijų 

programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos sąjungos ir 

tarptautiniams standartams (jei taikoma) 

 

Reikalavimai kvalifikacijos suteikimui Kvalifikacija yra suteikiama įgijus 

kompetencijas mokantis pagal formalias 

pirminio profesinio mokymo programas, taip 

pat mokantis neformaliuoju ir savaiminiu 

būdais 

Kvalifikacijos aprašą tvirtinanti institucija  

Kvalifikacijos aprašas galioja iki  

Kvalifikacijos aprašą parengė R. Vitkūnas, D. Petravičius, A. Tilvytytė 
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5.6.3. Krovos darbų įrangos operatorius 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Krovos darbų įrangos operatorius (LTKS III ir EKS III) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: III 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandarą: III 

Veiklos objektas: krovinio vietos pakeitimas sandėliavimo vietoje, krovinio krovos darbai iš/į 

transporto priemonę. 

Veiklos uždaviniai:  

• iškrauti transporto priemonę;  

• padėti krovinį saugojimui;  

• perdėti (perkelti) krovinį į kitą saugojimo vietą;  

• pakrauti transporto priemonę. 

Kvalifikacijų vienetai yra būtini įgyti, norint suteikti kvalifikaciją: 

• Krovos darbų įrangos valdymas / eksploatavimas.  LTKS III. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: darbo vietos pagal įmonių ar įstaigų tipus 

neribojamos; darbas apima produkcijos, žaliavų krovos darbus panaudojant krovos įrangą, 

pagrinde sandėliuose, perkrovimo vietose kur darbas vykdomas panaudojant įvairių rūšių 

transporterius, bunkerius, hidraulinius siurblius, bunkerius, keltuvus (išskyrus savaeigius 

keltuvus), kranus (išskyrus bokštinius kranus ir automobilinius kranus).  

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją turi 

turėti mažiausiai pagrindinį išsilavinimą, nuo 18 metų amžiaus. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Krovos darbų įrangos 

valdymas / 

eksploatavimas  LTKS III 

 

Dirbti su krovos darbų įranga 

laikantis saugos taisyklių 

 

 

Saugos darbe instrukcija darbui 

su tam tikru kėlimo įrenginiu. 

Saugos darbe instrukcija. 

Šalmas, spec. rūbai, pirštinės, 

kitos spec. priemonės. 

 Elektros įrenginių 

eksploatavimo saugos 

instrukcija. 

Priešgaisrinės saugos 

instrukcija.  

Gesinimo priemonės: 

gesintuvas, čiaupas, žarna, 

priešgaisrinis skydas, smėlis. 

Veikti gedimų, avarijų ir 

nelaimingų atsitikimų atveju 

Instrukcija/veiksmų planas 

avarijos (nelaimingo atsitikimo) 

naudojant krovos darbų 

įrenginį atveju. 

Suteikti pirmąją pagalbą. 

 

Pirmosios pagalbos rinkinys. 

Instrukcija pirmosios pagalbos 

suteikimui. 

Parengti transporto priemonę 

krovos darbui: tiltelių, lipynių 

kitų pagalbinių krovos darbams 

atlikti priemonių naudojimas 

pasirengimo krovai etape 

Saugos darbe instrukcija. 

Krovos darbų instrukcija. 

Lipynės, tilteliai, skydai, 

mechaniniai, hidrauliniai 

domkratai, atramos.  

Darbų fronto schema.  

Krovos darbų schema. 

Pajungti, prikabinti, pritvirtinti 

krovos įrenginį prie talpos ar 

transporto priemonės 

Saugos darbe su krovos darbų 

įrenginiu instrukcija.  

Krovos darbų instrukcija.  
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Krovos darbų įrenginio 

techninė dokumentacija.  

Krovos darbų įrenginys. 

Identifikuoti prekių rūšis ir 

krovos darbų ypatybes 

 

Krovos darbų instrukcija.  

Įvairios prekės.  

Krovos darbų įrenginio 

techninė dokumentacija. 

Krovos darbų schema. 

Pasiruošti ypatingo krovinio 

(pavojingas krovinys, greitai 

gendantis, didžiagabaritis) 

krovos darbams 

Pavojingų krovinių krovos 

darbų instrukcija.  

Spec. darbo priemonės (rūbai, 

batai, akiniai, pirštinės, 

kvėpavimo takų apsaugos 

priemonės).  

Greitai gendančių krovinių 

krovos darbų instrukcija. 

Dirbti pagal maisto ir ne maisto 

prekių, gamybos žaliavų ir 

gatavos produkcijos 

asortimentui keliamus 

reikalavimus 

Krovinių pakavimo instrukcija. 

Krovinių ženklinimo instrukcija. 

Krovos darbų instrukcija. 

Nustatyti krovinio svorį Krovinio dokumentai.  

Krovos darbų instrukcija. 

Saugiai krauti, pernešti ar 

perkelti, pervežti, rūšiuoti, 

krovinį  

Saugos darbe instrukcija. 

Krovos darbų instrukcija. 

Tvirtinti, uždengti, štabeliuoti 

krovinius sandėliuose ir 

transporto priemonėse 

Saugos darbe instrukcija. 

Krovos darbų instrukcija. 

Sandėliavimo instrukcija. 

Užtikrinti krovinių apsaugą nuo 

vagystės, sunaikinimo, 

Saugos darbe instrukcija. 

Krovos darbų instrukcija. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

sugadinimo ar pažeidimo 

Naudoti mechaninius, 

hidraulinius, pneumatinius, su 

vidaus degimo varikliu ir 

elektrinius krovos įrengimus 

Įrengimų techninė 

dokumentacija.  

Įrengimai.  

Įrenginio saugaus 

eksploatavimo instrukcija. 

Darbo drabužiai, batai, 

kvėpavimo takų apsaugos 

priemonės, pirštinės, šalmas. 

Atlikti krovos įrenginio 

tinkamumo naudoti vertinimą 

Apžiūros atlikimo instrukcija. 

Darbo drabužiai, batai, 

matavimo įrankiai, pirštinės, 

šalmas. 

Naudoti garsinius, šviesos ir 

kitokius signalus 

Saugaus įrenginio 

eksploatavimo instrukcija. 

Planuoti savo darbą Saugaus įrenginio 

eksploatavimo instrukcija. 

Įrenginio techninė 

dokumentacija, specifikacija. 

Įrenginio veikimo instrukcija. 

Įrenginys.  

Pareiginė instrukcija.  

Darbo planas. 

Pažymėti krovinio vietą Skeneris.  

Programinė įranga.  

Instrukcija programinės įrangos 

naudojimui.  

Kompiuteris ar kita IT įranga. 

Išdėstyti krovinius sandėlyje 

pagal planą 

 

Sandėlio darbo tvarkos 

instrukcija.  

Krovinių išdėstymo ir srautų 



  

 
 214 

Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

judėjimo schema.  

Programinė įranga prekių vietai 

nustatyti.  

 

Kompiuteris ir kita IT įranga 

(planšetės, informaciniai 

ekranai) 

Nustatyti krovinio buvimo 

(sandėliavimo ar laikino 

saugojimo) vietą 

Sandėlio darbo tvarkos 

instrukcija.  

Programinė įranga prekių vietai 

nustatyti.  

Kompiuteris ir kita IT įranga 

(planšetės, informaciniai 

ekranai) 

Prižiūrėti įrenginius Kokybės standartas krovos 

įrenginių priežiūrai. 

Pareigybinės nuostatos.  

Krovos įrenginių priežiūros 

instrukcija.  

Fiksuoti savo veiklos rezultatus 

(pagal nustatytus standartus) 

Pareigybinės nuostatos. 

Kokybės standartas. 

 
Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

 
Kvalifikacijos kodas Lietuvos Respublikos 

kvalifikacijų ir mokymo bei studijų 

programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos sąjungos 

ir tarptautiniams standartams (jei 

taikoma) 
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Reikalavimai kvalifikacijos suteikimui Kvalifikacija yra suteikiama įgijus kompetencijas 

mokantis pagal formalias pirminio profesinio 

mokymo programas, taip pat mokantis 

neformaliuoju ir savaiminiu būdais 

Kvalifikacijos arašą tvirtinanti institucija  

Kvalifikacijos aprašas galioja iki  

Kvalifikacijos aprašą parengė R. Vitkūnas, D. Petravičius, A. Tilvytytė 

5.6.4. Sandėlių įrangos operatorius 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Sandėlių įrangos operatorius (LTKS III ir EKS III) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: III 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandarą: III 

Veiklos objektas: prekių, pakuočių žymėjimas, ženklinimas, rišimas, įvilkimas, pakavimas, 

atrinkimas, rūšiavimas, matavimas, svėrimas naudojant tam skirtą įrenginį. 

Veiklos uždaviniai:  

• naudoti snadėliavimo įrangą pagal paskirtį;  

• atliktą veiksmą užfiksuoti (atlikti darbų apskaitą);  

• įrangą paruošti eksploatacijai papildant eksploatacinėmis medžiagomis (jei reikia). 

Kvalifikacijų vienetai yra būtini įgyti, norint suteikti kvalifikaciją: 

• Sandėlio įrangos valdymas ir eksploatavimas.  LTKS III. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: darbo vietos pagal įmonių ar įstaigų tipus 

neribojamos; darbas apima pagrinde sandėlius, prekių rūšiavimo, skirstymo darbo veiklą, kurioje 

naudojama įranga skirta prekių žymėjimui, ženklinimui, rišimui, įvilkimui, pakavimui (nerankinis 

pakavimas), atrinkimui, rūšiavimui, matavimui, svėrimui (žemės ūkis, miškininkystė ir 

žuvininkystė; apdirbamoji gamyba; didmeninė ir mažmeninė prekyba; apgyvendinimo ir 

maitinimo paslaugų veikla). 

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją turi 

turėti mažiausiai pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, 16 metų; 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Sandėlio įrangos 

valdymas ir 

eksploatavimas.  

 LTKS III 

 

Laikytis darbo tvarkos ir 

higienos taisyklų 

Darbo tvarkos ir higienos taisyklės.  

Įmonės vidaus taisyklės. 

Saugos darbe instrukcija. Šalmas, spec. 

rūbai, pirštinės, kitos spec. priemonės 

Laikytis darbų saugos 

taisyklių (ir darbų saugos su 

įrenginiu ar prietaisu) 

Saugos darbe instrukcija darbui su tam 

tikru įrenginiu.  

Vykdyti darbo 

eksploatuojant elektros 

įrenginius taisykles 

Elektros įrenginių eksploatavimo 

saugos instrukcija 

Laikytis priešgaisrinių saugos 

taisyklių 

Priešgaisrinės saugos instrukcija.  

Gesinimo priemonės: gesintuvas, 

čiaupas, žarna, priešgaisrinis skydas, 

smėlis. 

Veikti gedimų, avarijų ir 

nelaimingų atsitikimų atveju 

Instrukcija/veiksmų planas avarijos 

(nelaimingo atsitikimo) naudojant 

darbų įrenginį atveju 

Suteikti pirmąją pagalbą 

 

Pirmosios pagalbos rinkinys. Instrukcija 

pirmosios pagalbos suteikimui. 

Dirbti sandėlyje naudojant 

sandėlių įrangą (prekių 

priėmimas, prekių 

išdėstymas sandėliavimui, 

atrinkimas, konsolidavimas, 

žymėjimas, pakavimas, krova, 

išdavimas, inventorizacija, 

apsauga) 

Sandėlio vidaus darbo tvarka 

Dirbti pagal maisto ir ne 

maisto prekių, gamybos 

Produktų asortimento aprašas. 

Produktų sandėliavimo tvarka.  
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

žaliavų ir gatavos 

produkcijos asortimento, 

laikymo sąlygų, pakavimo, 

ženklinimo normas 

Greitai gendančių produktų, pavojingų 

produktų konvencijos. 

Pakavimo instrukcija. Ženklinimo 

instrukcija. 

Dirbti pagal darbų atlikimo 

eiliškumą 

Sandėlio darbo tvarkos taisyklės.  

Pareiginės instrukcijos 

Naudoti mechaninius, pusiau 

automatinius ir automatinius 

įrenginius ir prietaisus 

Įrenginio techninė dokumentacija, 

darbo su įrenginiu instrukcija. 

Įrenginiai: žymėjimui, ženklinimui, 

rišimui, įvilkimui, pakavimui, atrinkimui, 

rūšiavimui, matavimui, svėrimui, 

transportavimui 

Nustatyti įrenginio 

tinkamumą naudoti 

Įrenginio naudojimo instrukcija.  

Įrenginio aprašymas ir galimų gedimų 

aprašymas. 

Papildyti įrenginį ar prietaisą 

eksploatacinėmis 

medžiagomis (jei reikalinga) 

Įrenginio eksploatavimo instrukcija 

Dirbti naudojant 

informacines technologijas, 

automatizuotas ir 

kompiuterizuotas sandėlio 

sistemas ir įrenginius 

Informacinių sistemų techninė 

dokumentacija, specifikacija.  

Kompiuteris, spausdintuvas, skeneris.  

Automatizuotų ir kompiuterizuotų 

sandėlio sistemų aprašai, techninė 

specifikacija, dokumentacija. 

Kompiuteris, programos, brūkšninių 

kodų spausdintuvas, IT sistemos, 

įrenginiai (RF terminalas, valdymo balsu 

sistemos, automatiniai rūšiavimo, 

atrinkimo įrenginiai, RFID skaitytuvai ir 

pan.). Pareigybinė instrukcija. Darbo su 
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Pagrindiniai 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

įranga instrukcija. 
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Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

 

Kvalifikacijos kodas Lietuvos Respublikos 

kvalifikacijų ir mokymo bei studijų 

programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos sąjungos ir 

tarptautiniams standartams (jei taikoma) 

 

Reikalavimai kvalifikacijos suteikimui Kvalifikacija yra suteikiama įgijus 

kompetencijas mokantis pagal formalias 

pirminio profesinio mokymo programas, taip 

pat mokantis neformaliuoju ir savaiminiu 

būdais 

Kvalifikacijos aprašą tvirtinanti institucija  

Kvalifikacijos aprašas galioja iki  

Kvalifikacijos aprašą parengė R. Vitkūnas, D. Petravičius, A. Tilvytytė 
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5.6.5. Sandėlininkas 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Sandėlininkas (LTKS IV ir EKS IV) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: IV 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandarą: IV 

Veiklos objektas: prekių, žaliavų, produkcijos sandėliavimo (saugojimo) ir priėmimo išdavimo 

sandėliavimui darbų atlikimas ir organizavimas ir veiklos registravimas, apskaita. 

Veiklos uždaviniai:  

• priimti (išsikrauti) produkciją, prekes, žaliavas į sandėlį; 

• tinkamai išdėstyti ir saugoti sandėlyje; 

• atrinkti produkciją, prekes, žaliavas ir paruošti išdavimui; 

• išduoti (pakrauti) produkciją, prekes, žaliavas iš sandėlio; 

• apskaityti ir dokumentuoti procesus. 

Kvalifikacijų vienetai yra būtini įgyti, norint suteikti kvalifikaciją: 

• Darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų užtikrinimas.  LTKS III. 

• Sandėlio darbo organizavimas.  LTKS IV. 

• Sandėlio veiklos apskaitos užtikrinimas.  LTKS IV. 

• Sandėliavimo įrangos parinkimas.  LTKS IV. 

• Informacinių technologijų panaudojimas sandėliavimo veikloje.  LTKS IV. 

• Krovos darbų mechanizavimas ar automatizavimas.  LTKS III. 

• Ypatingų krovinių sandėliavimo organizavimas: greitai gendantys, pavojingi produktai, 

muitinės sandėliai.  LTKS III. 

Mokymosi siekiant įgyti kvalifikaciją trukmė – 19 savaičių, kas sudaro 760 val.; vertinama 

kreditiniais (ECVET) 28,5 taškai, kurie gaunami iš proporcijos: 60 taškų už mokslo metus, kurie 

sudaryti iš 40 mokslo savaičių. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: visų tipų įmonėse; įmonių sandėliuose taip pat 

padaliniuose ar skyriuose, kurie turi sandėliavimo, saugojimo funkciją. Tai apima visus ūkio 

sektorius. 

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją, turi 

turėti vidurinį išsilavinimą (brandos atestatą), amžių - 18 metų. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Darbų saugos, 

priešgaisrinės saugos, 

aplinkos apsaugos 

reikalavimų užtikrinimas 

LTKS III 

 

Dirbti laikantis  

saugumo reikalavimų sandėlio 

teritorijoje 

Darbo tvarkos ir higienos 

taisyklės.  

Įmonės vidaus taisyklės. 

Pirmos pagalbos instrukcija. 

Pirmos pagalbos rinkinys. 

Saugos darbe instrukcija. 

Šalmas, spec. rūbai, pirštinės, 

kitos spec. priemonės. 

Darbuotojų saugos ir 

sveikatos taisyklės.  

Eismo saugumo sandėlio 

teritorijoje instrukcija, 

schema. 

Prižiūrėti ir palaikyti 

priešgaisrinę saugą sandėlyje 

Priešgaisrinės saugos 

taisyklės. 

Evakuacijos planai. 

Veiksmų planas gaisro atveju. 

Gesintuvas.  

Gesinimo žarnos, čiaupai. 

Priešgaisrinės spintos. 

Gesinimo medžiagos. 

Tausoti aplinką Aplinkos apsaugos taisyklės. 

Socialinės atsakomybės 

standartas. 

Sandėlio darbo 

organizavimas 

LTKS IV 

 

Organizuoti atsakomybės 

paskirstymą už materialinių 

vertybių praradimą, dingimą, 

vagystes ar grobstymus 

Sandėlio darbo tvarkos 

taisyklės. 

Įstatymai ir poįstatyminiai 

norminiai teisės aktai dėl 

prekių apskaitos, laikymo ir 

sandėliavimo veiklos, dėl 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

materialinių vertybių 

apsaugos, saugojimo ir 

gabenimo klausimais.  

Materialinės atsakomybės 

sutartis. 

Vykdyti turto apskaitos ir 

apsaugos taisyklių reikalavimus 

Sandėlio darbo tvarkos 

taisyklės. 

Įstatymai ir poįstatyminiai 

norminiai teisės aktai dėl 

prekių apskaitos, laikymo ir 

sandėliavimo veiklos, dėl 

materialinių vertybių 

apsaugos, saugojimo ir 

gabenimo klausimais. 

Organizuoti sandėlio darbą  Produktų priėmimo tvarka. 

Prekių išdėstymo sandėlyje 

tvarka.  

Krovos įranga.  

Sandėlio įranga.  

Sandėliavimo tvarka. 

Apskaitos tvarka.  

Įmonės vidaus ir darbo 

tvarkos taisyklės.  

Inventorizacijos tvarka 

Organizuoti maisto ir ne maisto 

prekių, gamybos žaliavų ir 

gatavos produkcijos 

asortimento laikymą  

Produktų asortimento 

aprašas. Produktų 

sandėliavimo tvarka. Greitai 

gendančių produktų, 

pavojingų produktų 

konvencijos. 

Pakavimo tvarka.  

Ženklinimo tvarka. 



  

 
 223 

Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

 

Organizuoti, kontroliuoti, 

vertinti ir motyvuoti sandėlio 

darbuotojus 

Darbuotojų motyvavimo 

tvarka.  

Pareigybinės nuostatos. 

Sandėlio vidaus darbo tvarkos 

taisyklės.  

Darbo grafikas. 

Organizuoti teritorijos 

apsaugos, apšvietimo ir 

signalizacijos įrengimą 

Įmonės vidaus taisyklės. 

 

Sandėlio veiklos 

apskaitos užtikrinimas 

LTKS IV 

 

Vykdyti sandėlio veiklos 

apskaitą 

Apskaitos tvarka.  

Teisės aktai ir poįstatyminiai 

aktai, reglamentuojantys 

apskaitą. 

Pildyti, tvarkyti ir archyvuoti 

sandėlio apskaitos 

dokumentaciją 

Apskaitos ir archyvavimo 

tvarka. 

Rengti dokumentus 

fiksuojančius prekių priėmimą, 

sandėliavimą, atrinkimą, 

inventorizaciją, išdavimą ir pan. 

Apskaitos tvarka.  

Teisės aktai ir poįstatyminiai 

aktai, reglamentuojantys 

apskaitą.  

Kompiuterinės, informacinės 

sistemos: kompiuteriai, 

spausdintuvai, specialios 

apskaitos programos. 

Rengti sandėlio veiklos 

efektyvumo ataskaitas 

Apskaitos tvarka.  

Apskaitos dokumentai. 

Kompiuterinės, informacinės 

sistemos: kompiuteriai, 

spausdintuvai, specialios 

apskaitos programos. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

 

 

Sandėliavimo įrangos 

parinkimas. 

LTKS IV 

 

Organizuoti darbą su sandėlio 

įrengimais 

Stelažai, padėklai, dėžės, 

talpos, maišai, lentynos. 

Įrenginių ir kontrolės, 

matavimo prietaisų techninė 

dokumentacija.  

Įrenginių ir kontrolės, 

matavimo prietaisų 

naudojimo instrukcija 

Nustatyti reikalingos 

sandėliavimo įrangos poreikį 

Sandėlio įrangos techninė 

dokumentacija. 

Apskaitos dokumentai. 

Strateginis, operatyvinis 

įmonės veiklos planas. 

Koordinuoti tinkamą 

sandėliavimo įrangos 

naudojimą 

Darbo planas.  

Pareiginės instrukcijos. 

Sandėlio įrangos techninė 

dokumentacija. 

Informacinių 

technologijų 

panaudojimas 

sandėliavimo veikloje 

LTKS IV 

 

Naudoti informacines 

technologijas  

Apskaitos tvarka.  

Apskaitos dokumentai. 

Kompiuterinės, informacinės 

sistemos: kompiuteriai, 

spausdintuvai, specialios 

sandėlio programos 

(apskaitos, srautų, 

prognozavimo, ženklinimo, 

signalizavimo). 

Koordinuoti IT naudojimą 

sandėlio veikloje 

Sandėlio programos 

užsakymui, pajamavimui, 

prekės buvimo vietos 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų 

lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

nustatymui, krovos darbų 

srautams optimizuoti, 

sandėlio darbams optimizuoti, 

apskaitai, ženklinimui, 

ženklinimo informacijos 

nuskaitymui, informacijos 

apsikeitimui, inventorizacijai, 

ataskaitoms, išdavimui, 

dokumentų rengimui. 

Organizuoti informacinių 

technologijų, programų 

atnaujinimą ir panaudojimą 

sandėliavimo veikloje 

Sandėlio programų techninė 

specifikacija (aprašymas) 
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Specializacijos 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Krovos darbų 

mechanizavimas ar 

automatizavimas 

LTKS III 

 

Parinkti tinkamą krovos darbų 

techniką 

Krovos darbų įrenginių 

technologinis aprašymas. 

Krovos darbų įrenginių 

techninė specifikacija. 

Organizuoti krovos darbų 

atlikimo mechanizavimą ir 

automatizavimą 

Krovos darbų įrenginių 

techninė specifikacija.  

Kroviko pareigybinės 

nuostatos. 

Kontroliuoti krovos darbų 

technikos naudojimą 

Darbo su krovos įrenginiais 

darbų saugos instrukcija. 

Krovos darbų įrenginių 

technologinis aprašymas. 

Krovos darbų įrenginių 

techninė specifikacija 

Ypatingų krovinių 

sandėliavimo 

organizavimas: greitai 

gendantys, pavojingi, 

didžiagabaričiai kroviniai 

ir muitinės sandėliai. 

LTKS III 

 

Organizuoti ypatingų krovinių 

priėmimo – išdavimo bei 

sandėliavimo, pakavimo, 

ženklinimo darbus 

Ypatingų krovinių laikymo, 

krovos darbų instrukcija. 

Instrukcija ypatingų krovinių 

pakavimui ir ženklinimui. 

Įranga produktų ženklinimui. 

Produktų pakavimo įranga. 

Krovos įranga.  

Sandėliavimo įranga, 

patalpos. 

Kontroliuoti darbus su 

ypatingais kroviniais ir jų 

laikymo sąlygas 

Instrukcija ypatingų krovinių  

laikymui (sandėliavimui), 

pakavimui ir ženklinimui. 
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Specializacijos 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

 

Organizuoti pavojingų 

produktų avarijų likvidavimą 

Pavojingų produktų avarijų 

likvidavimo veiksmų planas. 

Priemonės pavojingam 

produktui nukenksminti ir 

pašalinti. 

Spec. rūbai, apsaugos 

priemonės.  

Telefonas.  

Radijo stotis. 

Vykdyti muitinės sandėlių 

veiklą  

Instrukcija (tvarka) dėl 

muitinės sandėlių prekių 

sandėliavimo ir apskaitos. 

Specialūs muitinės sandėliai.  

 

Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

 
Kvalifikacijos kodas Lietuvos Respublikos 

kvalifikacijų ir mokymo bei studijų 

programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos sąjungos ir 

tarptautiniams standartams (jei taikoma) 

 

Reikalavimai kvalifikacijos suteikimui Kompetencijų vertinimui taikomi žinojimo ir 

žinių mokėjimo taikyti kriterijai. Asmenys, 

įvykdę mokymo programą ir išlaikę 

kvalifikacijos egzaminą (kurio metu mokinys 

vertinamas už atskirų dalykų teorijos žinias ir 

praktinį darbą) gauna kvalifikacijos 

pažymėjimą. 

Kvalifikacijos aprašą tvirtinanti institucija  
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Kvalifikacijos aprašas galioja iki  

Kvalifikacijos aprašą parengė R. Vitkūnas, D. Petravičius, A. Tilvytytė 

5.6.6. Logistas ekspeditorius 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Logistas ekspeditorius (LTKS IV ir EKS IV) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: IV 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos kvalifikacijų sandarą mokymuisi visą gyvenimą: IV 

Veiklos objektas: krovinių sandėliavimas ir transportavimas. 

Veiklos uždaviniai: 

• vykdyti prekių transportavimą įvairiose didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse, 

didelėse ir vidutinėse krovinių pervežimo įmonėse bei muitinėse; 

• įforminti krovinių vežimo dokumentus, draudimo sutartis, eksporto ir importo licencijas; 

• tvarkyti vežamų ir sandėlyje laikomų krovinių apskaitą; 

• prižiūrėti sandėlyje laikomus krovinius. 

Kvalifikacija gali būti suteikiama tik įgijus šiuos kvalifikacijos vienetus:  

• Transporto ir logistikos paslaugų pardavimas. LTKS IV. 

• Krovinių priėmimas, priežiūra ir išdavimas,. tvarkant sandėlio logistikos operacijų apskaitą. 

LTKS IV. 

• Transporto ir krovinio parinkimas. LTKS IV. 

• Vežimo maršruto planavimas ir kontroliavimas. LTKS V. 

• Muitinės formalumų atlikimo planavimas. LTKS IV. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: transporto, logistikos įmonių ar gamybinių, prekybinių 

įmonių ekspedijavimo, pirkimo, užsakymo, eksporto importo, ūkio, transporto padaliniuose. 

Įmonių, įstaigų tipai nėra apriboti dėl šios kvalifikacijos veiklos, bet Lietuvoje dažniausiai 

pasitaikantis įmonės tipas šiai kvalifikacijai yra uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės, 

individualios (personalinės ) įmonės.  

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją 

teikiančias mokymo programas,  turi turėti mažiausiai vidurinį išsilavinimą (brandos atestatą). 
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Pagrindiniai kvalifikacijų 

vienetai (nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos kvalifikacijų 

sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Transporto paslaugos 

pardavimas  

LTKS IV 

 

Ieškoti potencialių klientų ir 

užmegzti kontaktus 

Asmeninio pardavimo 

technika. 

Komunikacijos 

priemonės. 

Sutartys su klientais.  

Įstatymai, potvarkiai, 

teisės aktai. 

Pareigybinės nuostatos.  

Darbų saugos instrukcija. 

Nustatyti klientų poreikius Sutartys su klientais. Į 

statymai, potvarkiai, 

teisės aktai. 

Pareigybinės nuostatos.  

Pristatyti siūlomas logistikos ir 

transporto paslaugas valstybine 

ir užsienio kalba 

Raštiški komerciniai 

pasiūlymai. 

Komercinių pasiūlymų 

teikimas žodžiu (pvz., 

telefonu).  

Pareigybinės nuostatos.  

Naudoti veikloje biuro techniką Darbų saugos instrukcija. 
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Specializacijos 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

Krovinių priėmimas, 

priežiūra ir išdavimas,. 

tvarkant sandėlio 

logistikos operacijų 

apskaitą 

LTKS IV  

 

Priimti ir sandėliuoti prekes Prekių krovos organizavimas. 

Sutartys su darbuotojais ir 

klientais.  

Įstatymai, potvarkiai, teisės 

aktai. 

Pareigybinės nuostatos.  

Darbų saugos instrukcija. 

Galiojančių elektrosaugos, 

priešgaisrinės saugos, 

civilinės saugos, reikalavimų 

ir taisyklių laikymasis.  

Prekių išdėstymo sandėlyje 

schema. 

Apskaityti prekes Prekių žymėjimas. 

Įstatymai, potvarkiai, teisės 

aktai. 

Pareigybinės nuostatos. 

Įmonės darbo tvarką 

reglamentuojantys 

dokumentai. 

Apskaitos sistema. 

Transporto ir krovinio 

parinkimas  

LTKS IV 

 

Sudaryti vežėjo parinkimo kriterijus Krovinių vežimo technologijų 

įvertinimas. 

Krovinių tipai ir ypatumai. 

Transporto priemonių 

pritaikymas krovinių 

gabenimui. 

Įstatymai, potvarkiai, teisės 

aktai. 
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Specializacijos 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

 

Pareigybinės nuostatos.  

Darbų saugos instrukcija. 

Sudaryti transporto priemonės 

parinkimo kriterijus 

Krovinių vežimo technologijų 

įvertinimas. 

Krovinių tipai ir ypatumai. 

Transporto priemonių 

pritaikymas krovinių 

gabenimui. 

Įstatymai, potvarkiai, teisės 

aktai. 

Pareigybinės nuostatos.  

Darbų saugos instrukcija. 

Sudaryti krovinio parinkimo 

kriterijus 

Krovinių tipai ir ypatumai. 

Įstatymai, potvarkiai, teisės 

aktai. 

Pareigybinės nuostatos.  

Darbų saugos instrukcija. 

Vežimo maršruto 

planavimas ir kontrolė 

LTKS V 

 

Parinkti krovinio gabenimui 

tinkamą transportą 

Nustatyti optimalų krovinių 

gabenimo maršrutą. 

Apskaičiuoti bendrą krovinio 

gabenimo laiką, kiuro sąnaudas ir 

maršruto pelną 

Sutartys su darbuotojais ir 

klientais.  

Įstatymai, potvarkiai, teisės 

aktai. 

Pareigybinės nuostatos.  

Darbų saugos instrukcija. 

Informacinės maršrutų 

sudarymo sistemos. 

Naudoti geografines informacines 

sistemas, transporto sekimo 

programas; logistinės informacines 

sistemas, modernias bendro 

Įstatymai, potvarkiai, teisės 

aktai. 

Pareigybinės nuostatos.  

Darbų saugos instrukcija. 
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Specializacijos 

kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį 

pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos Kompetencijų ribos 

pobūdžio informacines sistemas Informacinės sistemos.  

 

Informacinių sistemų 

eksploatavimo instrukcija. 

Teikti informaciją eismo krypties, 

automobilių techninio 

aptarnavimo poreikio, krovinio 

gabenimo, jo dokumentacijos 

klausimais 

Pareigybinės nuostatos. 

Užsienio kalbos žodynas. 

Muitinės formalumų 

atlikimas  LTKS IV 

 

Teikti krovinius muitinės tikrinimui 

ir deklaravimui 

 

Įstatymai, potvarkiai, teisės 

aktai. 

Pareigybinės nuostatos. 

 
Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

 
Kvalifikacijos kodas Lietuvos Respublikos 

kvalifikacijų ir mokymo bei studijų 

programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos sąjungos ir 

tarptautiniams standartams (jei taikoma) 

 

Reikalavimai kvalifikacijos suteikimui Kvalifikacija yra suteikiama įgijus 

kompetencijas mokantis pagal formalias 

pirminio profesinio mokymo programas, taip 

pat mokantis neformaliuoju ir savaiminiu 

būdais. 

Kvalifikacijos arašą tvirtinanti institucija  

Kvalifikacijos aprašas galioja iki  

Kvalifikacijos aprašą parengė R. Vitkūnas, D. Petravičius, A. Tilvytytė, A. Vasilis 

Vasiliauskas 
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5.6.7. Ekspeditorius 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Ekspeditorius (LTKS VI ir EKS VI) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: VI 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandarą: VI 

Veiklos objektas: krovinių ekspedijavimas. 

Veiklos uždaviniai: 

• vertinti aplinką, rengti ir įgyvendinti projektus;  

• organizuoti prekių sandėliavimo veiklą;  

• naudoti IT priemones organizuojant ir vykdant darbus; 

• teikti ekspedijavimo paslaugas komandoje ir pavieniui; 

• rengti dokumentus, sutartis; 

• parinkti vežimui maršrutus ir transporto rūšis, priemones;  

• organizuoti veiklos ir krovinių draudimą; 

• organizuoti muitinės procedūrų atlikimą. 

Kvalifikacijų vienetai yra būtini įgyti, norint suteikti kvalifikaciją: 

• Veiklos aplinkos vertinimas. LTKS VI. 

• Tarptautinių finansų ir prekybos veikla. LTKS VI. 

• Apskaitos, mokesčių vykdymas. LTKS V. 

• Draudimo veikla. LTKS V. 

• Muitinės veikla. LTKS V. 

• Logistikos veikla. LTKS V. 

• Kokybės valdymas. LTKS VII. 

• Sandėlių veikla ekspedicijoje. LTKS V. 

• Transporto rūšių sąveikos naudojimas ekspedijuojant. LTKS VI. 

• Ypatingų krovinių ekspedijavimas (greitai gendantys, didžiagabaričiai, pavojingi). LTKS V. 

• Informacinių sistemų ekspedijavime naudojimas. LTKS VI. 

• Sauga ir saugumas ekspedicinėje veikloje. LTKS V. 

• Darbo organizavimas ir vadyba. LTKS VI. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: transporto logistikos ekspedicinių įmonių ar 

gamybinių, prekybinių įmonių ekspedijavimo, pirkimo, užsakymo, eksporto importo, ūkio, 

transporto padaliniuose ar šių padalinių veiklą audituojamose, kontroliuojančiuose 

padaliniuose. Įmonių, įstaigų tipai nėra apriboti dėl šios kvalifikacijos veiklos, bet Lietuvoje 
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Kvalifikacijos pavadinimas: Ekspeditorius (LTKS VI ir EKS VI) 

dažniausiai pasitaikantis įmonės tipas šiai kvalifikacijai yra uždarosios akcinės bendrovės, 

akcinės bendrovės, individualios (personalinės ) įmonės. Pagal EVRK 2 įmonių tipai, kuriuose ši 

kvalifikacija sutinkama: didmeninė ir mažmeninė prekyba. 

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją 

teikiančias mokymo programas,  turi turėti mažiausiai vidurinį išsilavinimą (brandos atestatą). 
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Pagrindiniai kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos 

Veiklos aplinkos vertinimas  

LTKS VI 

 

Vertinti ekonominę ir politinę veiklos aplinką. 

Naudoti transporto pasaulinius tinklus, 

krovinių srautus. 

Veikti globalioje verslo aplinkoje. 

Kalbėti ir rašyti bent viena užsienio kalba. 

Tarptautinių finansų ir prekybos veikla 

LTKS VI 

 

Rengti tarptautinės prekybos dokumentus. 

Išmanyti atsiskaitymo formas ir galimybes 

Lietuvoje. 

Atlikti finansų analizę. 

Naudotis finansų tarpininkų ir kreditorių 

paslaugomis. 

Naudoti įvairią valiutą. 

Apskaitos, mokesčių vykdymas 

LTKS V 

 

Organizuoti apskaitos procesą. 

Vykdyti ilgalaikio ir trumpalaikio turto, 

nuosavo kapitalo apskaitą. 

Atlikti pardavimų, paslaugų ir kitų pajamų 

apskaitą, sąnaudų apskaitą. 

Vykdyti mokesčių apskaitą. 

Draudimo veikla 

LTKS V 

 

Nustatyti rizikas ekspedicinėje veikloje. 

Veikti pagal teisės aktus, reguliuojančius 

draudimo veiklą. 

Naudotis vairuotojų draudimu, krovinių 

draudimu, transporto priemonių draudimu, 

bendruoju turto draudimu, verslo veiklos 

draudimu. 

Muitinės veikla 

LTKS V 

 

Taikyti savo veikloje muitinės veiklą 

reglamentuojančius dokumentus, teisės 

aktus. 

Skaičiuoti muito mokesčius. 

Organizuoti muitinės procedūrų atlikimą. 
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Pagrindiniai kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos 

 

Logistikos veikla 

LTKS V 

 

Dirbti kintančioje logistikos tiekimo 

grandinėje. 

Bendradarbiauti logistikos tiekimo 

grandinėje. 

Naudotis logistikos centro paslaugomis, 

privalumais. 

Kokybės valdymas 

LTKS VII 

 

Naudoti kokybės standartus. 

Tobulinti save profesinėje ir asmeninėje 

srityse. 

Rengti įmonės vidaus kokybės standartus. 

Valdyti ir kontroliuoti kokybės standarto 

procedūras. 
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Specializacijos kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos 

Sandėlių veikla ekspedicijoje 

LTKS V 

 

Naudoti sandėlių veiklą ekspedicijoje: prekių 

priėmimas, krova, prekių srautai sandėlyje, 

sandėliavimo sistemos, sandėliavimo įranga, 

pakavimas, žymėjimas, dokumentacija. 

Transporto rūšių sąveikos ekspedijuojant 

naudojimas 

LTKS VI 

 

Naudotis infrastruktūra ir visų rūšių transporto 

priemonėmis ekspedicijoje. 

Veikti pagal teisinius aktus, 

reglamentuojančius transporto veiklą. 

Veikti pagal teisinius aktus, 

reglamentuojančius transporto priemonių 

techninę būklę. 

Rengti transporto priemonės ir krovinį 

lydinčius dokumentus. 

Skaičiuoti krovinių vežimo kainą. 

Naudotis multimodalinio transporto 

sistemomis. 

Rengti multimodaliniu transportu krovinį 

lydinčius dokumentus ir žinoti ekspeditoriaus 

atsakomybę. 

Veikti pagal tarptautinius ir nacionalinius 

teisės aktus multimodaliniams vežimams. 

Ypatingų krovinių ekspedijavimas (greitai 

gendantys, didžiagabaričiai, pavojingi) 

LTKS V 

 

Ekspedijuoti pavojingus krovinius. 

Ekspedijuoti greitai gendančius krovinius. 

Ekspedijuoti didžiagabaričius krovinius. 

Informacinių sistemų ekspedijavime 

naudojimas 

LTKS VI 

 

Naudoti geografines informacines sistemas, 

transporto sekimo programas; logistinės 

informacines sistemas, modernias bendro 

pobūdžio informacines sistemas. 

Nustatyti naudojamų informacinių sistemų 

efektyvumą. 
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Specializacijos kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos 

Nustatyti informacinių sistemų diegimo 

įmonėje ypatumus, naudą. 

Sauga ir saugumas ekspedicinėje veikloje 

LTKS V 

 

Vertinti galimas terorizmo grėsmes. 

Naudoti prevencines priemones prieš 

terorizmą ekspedicinėje veikloje. 

Valdyti visuomenės saugos ir saugumo 

grėsmių riziką tarptautinės prekybos 

grandinėje. 

Darbo organizavimas ir vadyba 

LTKS VI 

 

Organizuoti, koordinuoti darbą; darbą 

grupėje. 

Sudaryti veiklos planus. 

Kontroliuoti veiklos planų vykdymą. 

 

Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

 
Kvalifikacijos kodas Lietuvos Respublikos 

kvalifikacijų ir mokymo bei studijų 

programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos sąjungos ir 

tarptautiniams standartams (jei taikoma) 

 

Reikalavimai kvalifikacijos suteikimui Kvalifikacija yra suteikiama įgijus 

kompetencijas studijuojant pagal pirmosios 

pakopos studijų programas aukštosiose 

mokyklose, taip pat mokantis neformaliuoju ir 

savaiminiu būdais 

Kvalifikacijos arašą tvirtinanti institucija  

Kvalifikacijos aprašas galioja iki  

Kvalifikacijos aprašą parengė R. Vitkūnas, D. Petravičius, A. Tilvytytė 
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5.6.8. Transporto paslaugų tarpininkas (agentas) 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Transporto paslaugų tarpininkas (agentas) (LTKS VI ir EKS VI) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: VI 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandarą: VI 

Veiklos objektas: logistikos, ekspedicinių ar transporto paslaugų įmonės atstovavimas ne šios 

įmonės darbuotojo (darbuotojas kitos įmonės) samdant transportą, sandėliavimo ar logistikos 

paslaugas. 

Veiklos uždaviniai: 

• teikti transporto paslaugų, sandėliavimo, ar logistikos tarpininkavimo paslaugas už atlygį; 

• kontroliuoti užsakytų paslaugų kokybę; 

• kontroliuoti su veikla susijusius sutarčių dokumentus; 

• organizuoti muitinės procedūrų atlikimą. 

Kvalifikacijų vienetai yra būtini įgyti, norint suteikti kvalifikaciją: 

• Tarptautinių finansų veikla. LTKS VI. 

• Apskaitos, mokesčių vykdymas. LTKS VI. 

• Draudimo veikla. LTKS VI. 

• Muitinės veikla. LTKS VI. 

• Logistikos veikla. LTKS VI. 

• Sandėlių veikla. LTKS VI. 

• Transporto rūšių sąveikos naudojimas. LTKS VI. 

• Ypatingų krovinių ekspedijavimas (greitai gendantys, didžiagabaričiai, pavojingi). LTKS VI. 

• Informacinių technologijų naudojimas. LTKS IV. 

• Darbo organizavimas ir vadyba. LTKS VI. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: transporto, logistikos, ekspedicinių paslaugų 

tarpininkavimo įmonėse agentais ar vadybininkais, siūlančiais kitų transporto, logistikos ar 

sandėliavimo veikla užsiimančių įmonių paslaugas. Pagal EVRK2 transportas ir saugojimas. 

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją 

teikiančias mokymo programas,  turi turėti mažiausiai vidurinį išsilavinimą (brandos atestatą). 
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Pagrindiniai kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos 

Tarptautinių finansų veikla 

LTKS VI 

 

Veikti pagal tarptautinių ir nacionalinių 

atsiskaitymų sąlygas ir teisines normas. 

Apskaitos, mokesčių vykdymas 

LTKS VI 

 

Vykdyti apskaitą pagal reglamentuojančius teisės 

aktus ir kt. 

Atlikti pardavimų, paslaugų ir kitų pajamų sąnaudų, 

mokesčių apskaitą. 

Draudimo veikla 

LTKS VI 

 

Nustatyti rizikas ekspedicinėje, transporto 

paslaugų, sandėliavimo veikloje. 

Veikti pagal teisės aktus, reguliuojančius draudimo 

veiklą. 

Naudotis vairuotojų draudimu, krovinių draudimu, 

transporto priemonių draudimu, bendruoju turto 

draudimu, verslo veiklos draudimu. 

Muitinės veikla 

LTKS VI 

 

Veikti pagal muitinės veiklą reglamentuojančius 

dokumentus, teisės aktus. 

Skaičiuoti muito mokesčius. 

Organizuoti muitinės procedūrų atlikimą. 

Logistikos veikla 

LTKS VI 

 

Bendradarbiauti logistikos tiekimo grandinėje. 

Naudotis logistikos centro paslaugomis, 

privalumais. 
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Specializacijos kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos 

Sandėlių veikla  

LTKS VI 

 

Naudotis sandėlių veikla: prekių priėmimas, 

krova, prekių srautai sandėlyje, sandėliavimo 

sistemos, sandėliavimo įranga, pakavimas, 

žymėjimas, dokumentacija. 

Transporto rūšių sąveikos naudojimas  

LTKS VI 

 

Naudoti transporto infrastruktūrą ir visų rūšių 

transporto priemones. 

Veikti pagal teisinius aktus, reglamentuojančius 

transporto veiklą ir transporto priemonių 

techninę būklę. 

Naudotis multimodalinio transporto sistemomis. 

Rengti multimodaliniu transportu krovinį 

lydinčius dokumentus ir žinoti ekspeditoriaus 

atsakomybę. 

Veikti pagal tarptautinius ir nacionalinius teisės 

aktus multimodaliniams vežimams. 

Ypatingų krovinių ekspedijavimas 

(greitai gendantys, didžiagabaričiai, 

pavijingi) 

LTKS VI 

 

Veikti pagal reikalavimus, keliamus visų rūšių 

transporto priemonėms, vežančioms pavojingus 

krovinius. 

Veikti pagal reikalavimus, keliamus transporto 

priemonėms, vežančioms greitai gendančius 

krovinius. 

Veikti pagal reikalavimus, keliamus 

didžiagabaričių krovinių vežimui. 

Skaičiuoti mokesčius (jei tokie yra) ypatingų 

krovinių vežimui. 

Rengti dokumentus ypatingų krovinių vežimui. 

Informacinių technologijų naudojimas 

LTKS IV 

 

Naudoti modernias bendro pobūdžio 

informacines sistemas. 

Naudoti specializuotas informacines sistemas 

transporto priemonėms ir kroviniams; logistines 

informacines sistemas. 
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Specializacijos kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos 

Darbo organizavimas ir vadyba. LTKS VI 

 

Organizuoti darbą. 

Kontroliuoti veiklos planų vykdymą. 

 
Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

 
Kvalifikacijos kodas Lietuvos 

Respublikos kvalifikacijų ir 

mokymo bei studijų programų 

registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos 

sąjungos ir tarptautiniams 

standartams (jei taikoma) 

 

Reikalavimai kvalifikacijos 

suteikimui 

Kvalifikacija yra suteikiama įgijus kompetencijas 

studijuojant pagal pirmosios pakopos studijų programas 

aukštosiose mokyklose, taip pat mokantis neformaliuoju 

ir savaiminiu būdais 

Kvalifikacijos aprašą tvirtinanti 

institucija 

 

Kvalifikacijos aprašas galioja iki  

Kvalifikacijos aprašą parengė R. Vitkūnas, D. Petravičius, A. Tilvytytė 
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5.6.9. Transporto vadybininkas 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Transporto vadybininkas (LTKS VI ir EKS VI) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: VI 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos kvalifikacijų sandarą mokymuisi visą gyvenimą: VI 

Veiklos objektas: transportavimo procesų planavimas, organizavimas ir kontrolė; 

transportinis aptarnavimas. 

Veiklos uždaviniai: 

• vertinti, planuoti ir organizuoti transportavimo veiklas šiuolaikinėje verslo aplinkoje; 

• formuoti transportavimo strategijas, paremtas orientacija į inovacijas bei į technologijų 

pažangą; vertinti transporto verslo išorinės ir vidinės aplinkos pokyčius, taikant vadybos 

teorijas; 

• parinkti transporto maršrutus ir priemones. 

Kvalifikacija gali būti suteikiama tik įgijus šiuos kvalifikacijos vienetus: 

• Vežimo technologinio proceso valdymas.  LTKS VI. 

• Užsakymų tvarkymas.  LTKS VI. 

• Transportavimo verslo organizavimas ir informacijos valdymas.  LTKS VI. 

• Užtikrinti transportavimo  veiklos kokybę.  LTKS VI. 

• Sandėliavimo funkcijų valdymas.  LTKS VI. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: transporto vadybininkais ir padalinių vadovais 

transporto ar logistikos įmonėse, kurti ir plėtoti nuosavą transportavimo verslą. 

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją 

teikiančias pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, turi turėti mažiausiai vidurinį 

išsilavinimą.  



  

 
 244 

 

Pagrindiniai kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos 

Vežimo technologinio 

proceso valdymas 

 LTKS VI 

 

Planuoti vežimo technologinį procesą. 

Pagrįsti rengiamus planus ekonominiais 

skaičiavimais. 

Vykdyti ir kontroliuoti logistinio produkto 

vežimo technologinį procesą. 

Užtikrinti vežimo proceso kokybę. 

Transporto paslaugų užsakymų tvarkymas 

 LTKS VI 

 

Įvertinti klientų pateiktus užsakymus. 

Planuoti užsakymų vykdymą. 

Organizuoti užsakymų atlikimą. 

Kontroliuoti užsakymų vykdymo procesą. 
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Specializacijos kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos 

Transportavimo verslo organizavimas ir 

informacijos valdymas 

 LTKS VI 

 

Vertinti transportavimo verslo aplinką. 

Valdyti informacines technologijas. 

Organizuoti informacijos srautus. 

Užtikrinti transportavimo  veiklos kokybę  

 LTKS VI 

 

Projektuoti transporto atsekamumo sistemas. 

Vykdyti transporto veiklos kokybės 

užtikrinimo darbus. 

Sandėliavimo funkcijų valdymas 

 LTKS VI 

 

Organizuoti produkto priėmimą ir 

Iškrovimą. 

Organizuoti logistinio produkto pakavimo 

ir išsiuntimo procesus. 

 

Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

Kvalifikacijos kodas Lietuvos Respublikos 

kvalifikacijų ir mokymo bei studijų 

programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos Sąjungos 

ir tarptautiniams standartams (jeigu 

taikoma)  

 

Reikalavimai kvalifikacijos suteikimui Kvalifikacija yra suteikiama įgijus 

kompetencijas mokantis pagal formalias 

pirminio profesinio mokymo programas, taip 

pat mokantis neformaliuoju ir savaiminiu 

būdais. 

Kvalifikacijos aprašą tvirtinanti institucija  

Kvalifikacijos aprašas galioja iki   

Kvalifikacijos aprašą parengė R. Vitkūnas, D. Petravičius, A. Tilvytytė, A. 

Vasilis Vasiliauskas 
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5.6.10. Logistikos vadybininkas 

 

Kvalifikacijos pavadinimas: Logistikos vadybininkas (LTKS VII ir EKS VII) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą: VII 

Kvalifikacijos lygmuo pagal Europos kvalifikacijų sandarą mokymuisi visą gyvenimą: VII 

Veiklos objektas: logistinių procesų planavimas, organizavimas ir kontrolė; sandėlių 

valdymas; transportinis aptarnavimas; gamybos logistika; atliekų perdirbimas ir grįžtamoji 

logistika; informacijos logistika; tiekimo grandinės valdymas. 

Veiklos uždaviniai:  

• valdyti įmonėse vykstančius ir su jų veikla susijusius logistikos procesus;  

• vertinti, planuoti ir organizuoti logistines veiklas šiuolaikinėje verslo aplinkoje;  

• formuoti verslo logistikos strategijas, paremtas orientacija į inovacijas bei į technologijų 

pažangą;  

• vertinti logistikos verslo išorinės ir vidinės aplinkos pokyčius, taikant vadybos teorijas; 

• priimti argumentuotus sprendimus įmonės vidinės, finansų, elektroninės, apsirūpinimo, 

gamybos, paskirstymo, atliekų perdirbimo, grįžtamosios logistikos srityse. 

Kvalifikacija gali būti suteikiama tik įgijus šiuos kvalifikacijos vienetus:  

• Užsakymų tvarkymas.  LTKS VI. 

• Sandėliavimo funkcijų valdymas.  LTKS VII. 

• Materialiųjų srautų valdymas organizacijos viduje.  LTKS VII. 

• Logistinio verslo organizavimas ir informacijos valdymas.  LTKS VII. 

• Produkto vežimo technologinio proceso valdymas.  LTKS VI. 

• Logistinės veiklos kokybės užtikrinimas.  LTKS VII. 

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: logistikos vadybininkais ir padalinių vadovais 

gamybos, prekybos įmonėse, valstybinėse institucijose bei kitose verslo įmonėse,  kurių 

veikloje būtini vienokie ar kitokie verslo logistikos sprendimai, kurti ir plėtoti nuosavą 

logistikos verslą. 

Minimalaus išsilavinimo reikalavimai: asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją 

teikiančias pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas,  turi turėti mažiausiai vidurinį 

išsilavinimą.  
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Pagrindiniai kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos 

Logistinių užsakymų tvarkymas 

 LTKS VI 

 

Įvertinti klientų pateiktus užsakymus. 

Planuoti užsakymų vykdymą. 

Organizuoti užsakymų atlikimą. 

Kontroliuoti užsakymų vykdymo procesą. 

Sandėliavimo funkcijų valdymas 

 LTKS VII 

 

Organizuoti logistinio produkto priėmimą ir 

Iškrovimą. 

Sandėliuoti ir kontroliuoti logistinį produktą. 

Valdyti atsargas. 

Organizuoti logistinio produkto pakavimo 

ir išsiuntimo procesus. 

Materialiųjų srautų valdymas organizacijos 

viduje 

 LTKS VII 

 

Planuoti materialiuosius srautus 

organizacijoje. 

Organizuoti materialiuosius srautus 

organizacijoje. 

Kontroliuoti materialiuosius srautus 

organizacijoje. 
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Specializacijos kvalifikacijų vienetai 

(nurodant jų lygmenį pagal Lietuvos 

kvalifikacijų sandarą) 

Kompetencijos 

Logistinio verslo organizavimas ir 

informacijos valdymas 

LTKS VII 

 

Vertinti logistinio verslo aplinką. 

Organizuoti logistikos padalinio veiklą. 

Valdyti informacines technologijas. 

Organizuoti logistikos informacijos srautus. 

Produkto vežimo technologinio 

proceso valdymas 

LTKS VI 

 

Planuoti logistinių produktų vežimo 

technologinį procesą. 

Pagrįsti rengiamus planus ekonominiais 

skaičiavimais. 

Vykdyti ir kontroliuoti logistinio produkto 

vežimo technologinį procesą. 

Užtikrinti logistinio produkto vežimo proceso 

kokybę. 

Užtikrinti logistinės veiklos kokybę  

LTKS VII 

 

Projektuoti atsekamumo sistemas. 

Kiti duomenys apie kvalifikaciją: 

Kvalifikacijos kodas Lietuvos Respublikos 

kvalifikacijų ir mokymo bei studijų 

programų registre 

 

Kvalifikacijos atitikimas Europos Sąjungos 

ir tarptautiniams standartams (jeigu 

taikoma)  

 

Reikalavimai kvalifikacijos suteikimui Kvalifikacija yra suteikiama įgijus 

kompetencijas mokantis pagal formalias 

pirminio profesinio mokymo programas, taip 

pat mokantis neformaliuoju ir savaiminiu 

būdais. 

Kvalifikacijos aprašą tvirtinanti institucija  

Kvalifikacijos aprašas galioja iki   
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Kvalifikacijos aprašą parengė R. Vitkūnas, D. Petravičius, A. Tilvytytė,          A. 

Vasilis Vasiliauskas 
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