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1

Teisės aktų leidėjai, vyresnieji valstybės pareigūnai, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kiti vadovai

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinė grupė

Level name:

Major group

Pavadinimas:

Teisės aktų leidėjai, vyresnieji valstybės pareigūnai,
įmonių, įstaigų, organizacijų ir kiti vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Teisės aktų leidėjai, vyresnieji valstybės pareigūnai,
Explanatory
įmonių, įstaigų, organizacijų ir kiti vadovai apibrėžia,
notes:
formuoja, pataria ar vadovauja vyriausybės politikai bei
specialiųjų organizacijų veiklai; kuria įstatymus,
nutarimus ir normatyvus; atstovauja valstybei ir veikia
jos vardu; prižiūri valstybės politikos ir įstatymų
aiškinimą bei vykdymą; planuoja, vadovauja ir
koordinuoja įmonių, organizacijų ar jų vidaus padalinių
bei sektorių veiklą ir politiką. Teisės aktų leidėjų,
vyresniųjų valstybės pareigūnų, įmonių, įstaigų,
organizacijų ir kitų vadovų atliekamos užduotys: šalies
vyriausybės, rajono ar vietos valdžios veiklos krypčių
nustatymas, formavimas ir konsultavimas; įstatymų,
normatyvinių ir reglamentuojamųjų dokumentų
kūrimas; atstovavimas vyriausybei ar kitų valdymo
lygmenų valdžiai ir veikimas jų vardu; valstybės
politikos ir įstatymų įgyvendinimo bei interpretavimo
priežiūra; analogiškų užduočių atlikimas politinių
partijų, profsąjungų ar kitų specialiųjų organizacijų
vardu; įmonių, organizacijų, jų vidaus padalinių ar
sektorių veiklos ir politikos planavimas, vadovavimas ir
koordinavimas. Gali būti įtraukiamas ir vadovavimas
kitiems darbuotojams.

11

Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės pareigūnai

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogrupis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės pareigūnai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės pareigūnai
Explanatory
formuoja, pataria ir vadovauja valstybės politikai, kuria, notes:
priima, taiso ir atšaukia įstatymus, nutarimus,
normatyvus; atstovauja valstybei ir veikia jos vardu;
prižiūri valstybės politikos ir įstatymų aiškinimą ir
vykdymą; atlieka analogiškas užduotis specialiųjų
organizacijų vardu. Šio pagrindinio pogrupio
darbuotojų atliekamos užduotys paprastai būna šios:
šalies vyriausybės, rajono ar vietos valdžios veiklos
krypčių nustatymas, formavimas ir konsultavimas;
įstatymų, normatyvinių ir reglamentuojamųjų
dokumentų kūrimas, ratifikavimas, taisymas ir
atšaukimas; atstovavimas vyriausybei ar kitų valdymo
lygmenų valdžiai ir veikimas jų vardu; valstybės
politikos ir įstatymų įgyvendinimo bei interpretavimo
priežiūra, pasitelkiant vyriausybę, tarpvyriausybinius
departamentus ir agentūras; analogiškų užduočių
atlikimas politinių partijų, profsąjungų ar kitų
specialiųjų organizacijų vardu, taip pat ir derybos tokių
organizacijų, jų narių ir klientų vardu. Gali būti
įtraukiamas ir vadovavimas kitiems darbuotojams.
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111

Teisės aktų leidėjai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Teisės aktų leidėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Teisės aktų leidėjai formuluoja, pataria ir vadovauja
šalies vyriausybės, regiono ir vietos valdžios politikai,
kuria, priima, taiso ir atšaukia įstatymus, nutarimus,
normatyvus. Pagrindinės atliekamos užduotys:
pirmininkavimas ar dalyvavimas įstatymų leidimo
susirinkimuose ir šalies vyriausybės, rajono ar vietos
valdžios administracinėse tarybose; visų valdymo
lygmenų organų veiklos krypčių nustatymas,
formavimas ir vadovavimas; įstatymų, normatyvinių ir
reglamentuojamųjų dokumentų kūrimas, ratifikavimas,
taisymas ir atšaukimas. Gali būti įtraukiamas ir
vadovavimas kitiems darbuotojams.

Explanatory
notes:

1110

Teisės aktų leidėjai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Teisės aktų leidėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Teisės aktų leidėjai formuoja šalies vyriausybės, rajono Explanatory
ir vietos valdžios politiką, rengia, ratifikuoja, taiso ir
notes:
atšaukia įstatymus, normatyvinius ir
reglamentuojamuosius aktus. Atliekamos užduotys: (a)
pirmininkavimas ar dalyvavimas įstatymų leidžiamųjų
organų darbe, šalies, regiono ar vietos valdžios
administracinėse tarybose ar įstatymų leidimo
susirinkimuose; (b) šalies vyriausybės, regiono ar vietos
valdžios politikos formulavimas ir vadovavimas jai; (c)
įstatymų, normatyvinių ir reglamentuojamųjų
dokumentų kūrimas, ratifikavimas, taisymas ir
atšaukimas, remiantis Konstitucija, apibrėžiančia jų
įgaliojimus ir jurisdikciją; (d) dalyvavimas valdymo
lygmenų administracinėse tarybose ir oficialiuose
komitetuose; (e) atstovavimas rinkėjų ir rinkimų
apygardos interesams ir jų gynimas; (f) vadovavimas
vyresniesiems vyriausybės departamentų
administratoriams, pareigūnams ir agentūroms,
aiškinant ir įgyvendinant valstybės politiką; (g) susijusių
užduočių atlikimas; (h) vadovavimas kitų darbuotojų
veiklai. Šio pogrupio profesijų ir pareigybių pavyzdžiai:
1110 01 Respublikos Prezidentas 1110 02 Seimo
Pirmininkas 1110 03 Seimo Pirmininko pavaduotojas
1110 04 Seimo narys

111001

Respublikos Prezidentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Respublikos Prezidentas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Respublikos Prezidentas yra valstybės vadovas. Jis
Explanatory
atstovauja Lietuvos valstybei ir daro visa, kas jam
notes:
pavesta Konstitucijos ir įstatymų. Respublikos
Prezidentą renka Lietuvos Respublikos piliečiai
penkeriems metams, remdamiesi visuotine, lygia ir
tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu. Asmuo,
išrinktas Respublikos Prezidentu, turi sustabdyti savo
veiklą politinėse partijose ir politinėse organizacijose iki
naujos Respublikos Prezidento rinkimų kampanijos
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pradžios. Tokį pareiškimą Respublikos Prezidentas turi
paskelbti kitą dieną po to, kai Respublikos Prezidento
rinkimų komisija įteikia jam Lietuvos Respublikos
Prezidento pažymėjimą. Respublikos Prezidentas
sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir
kartu su Vyriausybe vykdo užsienio politiką.
Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu skiria ir
atleidžia Ministrą Pirmininką, paveda jam sudaryti
Vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį. Ministro Pirmininko
teikimu Prezidentas skiria ir atleidžia ministrus. Lietuvos
Respublikos ministrai yra atsakingi Seimui, Respublikos
Prezidentui ir tiesiogiai pavaldūs Ministrui Pirmininkui.
Vyriausybės teikimu Prezidentas skiria ir atšaukia
Lietuvos Respublikos diplomatinius atstovus užsienio
valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų; priima
užsienio valstybių diplomatinių atstovų įgaliojamuosius
ir atšaukiamuosius raštus; teikia aukščiausius
diplomatinius rangus ir specialius vardus. Be to, šalies
vadovas pasirašo Lietuvos Respublikos tarptautines
sutartis ir teikia jas Seimui ratifikuoti. Respublikos
Prezidentas skiria valstybinius apdovanojimus.
Valstybiniai apdovanojimai - ordinai, medaliai ir kiti
pasižymėjimo ženklai - skiriami taikos ir karo metu
nusipelniusiems asmenims pagerbti bei Lietuvos
piliečiams skatinti atsidėjus dirbti Lietuvos valstybės ir
visuomenės gerovei. Respublikos Prezidentas suteikia
šalies pilietybę, tenkina asmenų prašymus dėl Lietuvos
Respublikos pilietybės atsisakymo ar grąžinimo, gali
suteikti šalies pilietybę išimties tvarka. Lietuvos
Respublikos pilietybės klausimams preliminariai
svarstyti Respublikos Prezidentas sudaro pilietybės
reikalų komisiją ir tvirtina Pilietybės klausimų
nagrinėjimo šioje komisijoje taisykles. Respublikos
Prezidentas teikia malonę nuteistiesiems. Malonė
paprastai teikiama pagal pačių nuteistųjų prašymus.
Respublikos Prezidentui, kaip valstybės vadovui,
valstybiniame radijuje ir televizijoje suteikiamas laikas
pasisakyti šalies vidaus ir užsienio politikos klausimais.
Respublikos Prezidentas, įgyvendindamas jam suteiktus
įgaliojimus, leidžia aktus - dekretus. Šalies
Konstitucijoje įtvirtinta Respublikos Prezidento ir Seimo
galių subalansavimo sistema. Respublikos Prezidentas
ir Seimas kai kuriuos klausimus sprendžia suderintai.
Ypač ryškiai ši "svertų ir atsvarų" sistema pasireiškia
įstatymų leidybos procedūroje, formuojant Vyriausybę
bei skiriant kitus pareigūnus. Naujai išrinktas Seimas į
pirmąjį posėdį renkasi Prezidento kviečiamas.
Konstitucijoje numatytais atvejais (ginkluoto užpuolimo
atveju, įvedant karo padėtį ir skelbiant mobilizaciją
arba įvedant nepaprastąją padėtį) tarp Seimo sesijų
Prezidentas šaukia neeilinę Seimo sesiją. Prezidentas
taip pat skelbia eilinius Seimo rinkimus, o tam tikrais
atvejais gali skelbti ir pirmalaikius Seimo rinkimus.
111002

Seimo Pirmininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Seimo Pirmininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Seimo pirmininkas vadovauja Seimo darbui ir
Explanatory
atstovauja Seimui: per 10 dienų nuo priėmimo
notes:
patvirtina parašu Seimo priimto įstatymo teksto
autentiškumą ir perduoda jį Respublikos Prezidentui
pasirašyti, per 10 dienų pasirašo Seimo statutą ir jo
pakeitimus, per 3 dienas pasirašo įstatymus, kurių
Respublikos Prezidentas per 10 dienų po įteikimo
nepasirašo ir negrąžina Seimui pakartotinai svarstyti,
bei juos oficialiai paskelbia; per 10 dienų nuo priėmimo
pasirašo Seimo nutarimus bei kitus Seimo priimtus
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aktus; per 24 valandas pasirašo Seimo posėdžių
protokolus, taip pat Seimo valdybos sprendimus, jeigu
pats jiems pirmininkauja; laikinai eina Respublikos
Prezidento pareigas arba laikinai pavaduoja
Respublikos Prezidentą Konstitucijos 89 straipsnyje
numatytais atvejais; teikia Seimo Pirmininko
pavaduotojų kandidatūras Seimui; Konstitucijoje
nustatyta tvarka teikia Seimui skirti Konstitucinio
Teismo teisėjų kandidatūras; teikia Seimui skirti ir
atleisti Seimo kontrolierių ir Seimo kontrolierių įstaigos
vadovo kandidatūras; Konstitucijos ir įstatymų
numatytais atvejais teikia Seimui skirti ir atleisti
valstybės institucijų vadovų ir jų pavaduotojų
kandidatūras; pirmininkauja Seimo ir Seimo valdybos
posėdžiams arba paveda tai atlikti vienam iš savo
pavaduotojų; teikia Seniūnų sueigai sesijos darbų
programos ir savaitės bei dienos posėdžių darbotvarkių
projektus arba paveda tai atlikti vienam iš savo
pavaduotojų; teikia Seimo valdybos posėdžių
darbotvarkės projektą arba paveda tai atlikti vienam iš
savo pavaduotojų; vykdo kitus šiame statute numatytus
įgaliojimus. Vykdydamas savo įgaliojimus, Seimo
Pirmininkas leidžia potvarkius. Seimo Pirmininkas, o kai
jo nėra, Pirmininko pavaduotojas, jeigu pats
nepirmininkauja posėdžiui, bet kuriuo svarstomu
klausimu gali be eilės Seimo posėdžiuose išsakyti savo
arba Seimo valdybos nuomonę. Seimo sesijos metu
Seimo Pirmininkas, jo pavaduotojai ne rečiau kaip kartą
per mėnesį atsako į Seimo narių iš anksto raštu
pateiktus klausimus dėl savo veiklos.
111003

Seimo Pirmininko pavaduotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Seimo Pirmininko pavaduotojas

Description:

111004

Seimo narys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Seimo narys

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Seimo narys Lietuvos Respublikos Seimo Statuto
Explanatory
nustatyta tvarka: balsuoja dėl visų svarstomų klausimų notes:
Seimo, komiteto ir komisijos, kurių narys jis yra,
posėdžiuose; renka ir gali būti išrinktas į bet kurias
pareigas Seime; dalyvauja diskusijoje visais svarstomais
klausimais, žodžiu ir raštu pateikia pasiūlymus,
pastabas, pataisas; perduoda posėdžio pirmininkui
nepasakytos savo kalbos tekstą, kad šis būtų įrašytas į
posėdžio stenogramą; siūlo Seimui svarstyti klausimus;
rengia ir teikia svarstyti Seimui įstatymų bei kitų teisės
aktų projektus, taip pat teikia pasiūlymus dėl įstatymų,
kurie turi būti apsvarstyti Seime; daro pareiškimus, sako
replikas, teikti pasiūlymus dėl posėdžio vedimo tvarkos,
procedūros; tiesiogiai ar per padėjėją gauna
užregistruotų įstatymų projektų, įstatymų ir kitų Seimo
priimtų aktų, Seimo Pirmininko, Seimo valdybos ir
Seniūnų sueigos sprendimų ir jų projektų bei
Vyriausybės rengiamų teisės aktų projektų, taip pat kitų
valstybės valdžios ir valdymo institucijų priimtų
nutarimų bei valstybės tarnybos pareigūnų teisės aktų
kopijas; dalyvauja visų Seimo komitetų ir komisijų
posėdžiuose, taip pat Vyriausybės posėdžiuose, o
prireikus dalyvauja valstybės valdžios ir valdymo
institucijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi jo pateikti
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klausimai, taip pat iš anksto pranešęs stebi kitus
posėdžius, kuriuose svarstomi jį dominantys klausimai,
išskyrus susijusius su valstybės paslaptimi, kurių
svarstymo tvarką nustato įstatymai; kreipiasi su
paklausimais į Vyriausybės narius, kitų valstybės
institucijų vadovus, pateikia jiems, taip pat Seimo
pareigūnams klausimų; kartu su kitais Seimo nariais
teikia įstatymo projektą dėl Konstitucijos keitimo,
inicijuoja apkaltą, pradeda nepasitikėjimo,
interpeliacijos procedūras, šaukia neeilinę Seimo sesiją
ir neeilinį posėdį, kreipiasi į Konstitucinį Teismą ir kitaip
veikia pagal šio statuto nuostatas. Seimo narys privalo
dalyvauti Seimo posėdžiuose iš anksto numatytų
balsavimų metu. Kiekvienas Seimo narys, išskyrus
Seimo Pirmininką ir Ministrą Pirmininką, turi būti kurio
nors komiteto narys ir dalyvauti jo darbe, taip pat būti
kito komiteto nario pavaduotojas. Seimo narys gali būti
tik vieno komiteto narys, išskyrus dalyvavimą Europos
reikalų komitete. Komiteto nariu ir jo pavaduotoju
negali būti Seimo Pirmininkas ir Ministras Pirmininkas
(jeigu jis yra Seimo narys). Dalyvaudamas Seimo,
komitetų ir komisijų posėdžiuose, Seimo narys privalo
laikytis šio statuto. Seimo posėdžių sekretoriatas renka
Seimo narių pranešimus apie nedalyvavimą Seimo
posėdžiuose, o Seimo komitetų bei komisijų
sekretoriatas - apie Seimo narių nedalyvavimą
komitetų bei komisijų posėdžiuose. Ši informacija kartu
su nedalyvavimą posėdyje pateisinančiais dokumentais
kiekvieno mėnesio pabaigoje pateikiama Etikos ir
procedūrų komisijai. Grįžęs iš užsienio komandiruotės
ar kelionės, kuriai buvo pritarusi Seimo valdyba, Seimo
narys ne vėliau kaip per 10 dienų turi pateikti Seimo
valdybos nustatyta tvarka ataskaitą apie užduočių
įvykdymą. Seimo narys turi nuolat susitikinėti su
rinkėjais. Jis turi teisę kviesti susitikimuose dalyvauti
valstybės įstaigų ir savivaldybių pareigūnus bei
savivaldybių tarybų narius. Seimo narys nagrinėja
gautus rinkėjų pasiūlymus, pareiškimus bei skundus ir,
jeigu reikia, juos siunčia svarstyti valstybės
institucijoms. Rinkėjų skundai, priskirti Seimo
kontrolieriaus kompetencijai, gali būti perduoti Seimo
kontrolieriui ištirti. Jie nagrinėjami Seimo kontrolierių
įstatymo nustatyta tvarka. Seimo nario kreipimąsi, taip
pat jo persiųstus rinkėjų pasiūlymus, pareiškimus ir
skundus visi pareigūnai bei įmonių, įstaigų ir
organizacijų vadovai, kuriems jie adresuoti, privalo
išnagrinėti ir atsakyti Seimo nariui ne vėliau kaip per 20
dienų nuo gavimo dienos.
111005

Seimo kancleris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Seimo kancleris

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Seimo kancleris yra Seimui bei Seimo valdybai
Explanatory
atsakingas ir atskaitingas valstybės tarnautojas –
notes:
įstaigos vadovas. Seimo kancleris yra Seimo
kanceliarijos vadovas. Seimo kanclerį įstatymų
nustatyta tvarka 5 metams skiria ir iš pareigų atleidžia
Seimas Seimo Pirmininko siūlymu. Seimo kancleriu
negali būti skiriamas Seimo narys. Seimo kanclerio
pareigos nesuderinamos su dalyvavimu politinės
partijos ar politinės organizacijos veikloje. Seimo
kancleris: prižiūri, kaip rengiami Seimo ir jo valdybos
dokumentai; prižiūri Vyriausybės nariams ir kitų
valstybės institucijų vadovams pateiktų klausimų,
paklausimų ir interpeliacijų nagrinėjimą ir teikia apie tai
informaciją Seimo nariams; nagrinėja Seimo narių
iškeltus klausimus dėl Seimo kanceliarijos darbo,
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užtikrina Seimo valdybos sprendimų vykdymą; užtikrina
Seimo Pirmininko ir jo pavaduotojų rengiamų sesijos
darbų programos, savaitės ir dienos posėdžių
darbotvarkių projektų, Seniūnų sueigos darbotvarkių
projektų bei visų svarstomų klausimų medžiagos
parengimą; iš anksto vizuoja Seimo Pirmininkui
pasirašyti teikiamus oficialius dokumentus, taip pat
pagal savo kompetenciją pasirašo oficialius
dokumentus; atsako už Seimo antspaudų su valstybės
herbu naudojimą ir saugojimą; reguliariai pateikia
Seimui apibendrintus duomenis apie Seimui
adresuotus rinkėjų pasiūlymus, pageidavimus, laiškus;
kartu su frakcijų atstovais paskirsto posėdžių salėje
vietas frakcijų nariams, taip pat frakcijoms
nepriklausantiems Seimo nariams, skiria patalpas
frakcijų susirinkimams; įstatymų nustatyta tvarka skiria į
pareigas ir iš jų atleidžia Seimo kanceliarijos valstybės
tarnautojus; tvirtina Seimo kanceliarijos padalinių
nuostatus, darbo taisykles, darbuotojų pareigybių
aprašymus ir raštvedybos instrukcijas; atlieka Seimo
kanceliarijai skirtų biudžeto asignavimų valdytojo
funkcijas.
111006

Seimo komiteto pirmininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Seimo komiteto pirmininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pirmininkauja ar dalyvauja įstatymus leidžiančių organų Explanatory
veikloje: šaukia komiteto posėdžius ir rūpinasi, kad
notes:
jiems būtų parengti reikalingi dokumentai bei kita
medžiaga; atsižvelgdamas į Seimo sesijos darbų
programą, komiteto sprendimus, Seimo ar Seimo
valdybos sprendimus arba komiteto posėdžio
iniciatorių siūlymus, parengia komiteto posėdžio
darbotvarkės projektą; pagal komiteto patvirtintus
darbo planus ir kitus komiteto sprendimus duoda
komiteto nariams pavedimus, teikia jiems su komiteto
veikla susijusią medžiagą ir dokumentus; komiteto
darbo planui vykdyti organizuoja komiteto narius dirbti
parengiamosiose komisijose ir darbo grupėse; kviečia
dalyvauti komiteto posėdžiuose reikalingus asmenis;
pirmininkauja komiteto posėdžiams; pasirašo komiteto
sprendimus, išvadas ir posėdžių protokolus, taip pat
komiteto rengtų ir taisytų įstatymų projektus,
perduodamus svarstyti Seimui, vizuoja priimtus
komiteto rengtus ir taisytus įstatymus bei kitus Seimo
aktus; atstovauja komitetui santykiuose su kitomis
valstybės institucijomis bei visuomeninėmis
organizacijomis; organizuoja komiteto sprendimų
įgyvendinimą; reguliariai praneša komiteto nariams
apie gautus įstatymų projektus, naujus pavedimus
komitetui, apie komiteto sprendimų įgyvendinimą, jo
rekomendacijų svarstymą, darbą atstovaujant
komitetui; kas mėnesį praneša Etikos ir procedūrų
komisijai apie komiteto posėdžiuose nedalyvaujančius
ir komiteto pavedimų nevykdančius narius; koordinuoja
komiteto pakomitečių veiklą.

111007

Seimo komiteto pirmininko pavaduotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Seimo komiteto pirmininko pavaduotojas

Description:
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111008

Seimo frakcijos seniūnas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Seimo frakcijos seniūnas

Description:

111009

Seimo frakcijos seniūno pavaduotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Seimo frakcijos seniūno pavaduotojas

Description:

111010

Seimo pakomitečio pirmininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Seimo pakomitečio pirmininkas

Description:

111011

Seimo komisijos pirmininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Seimo komisijos pirmininkas

Description:

111012

Ministras Pirmininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ministras Pirmininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

LR Konstitucija apibrėžia Ministrą Pirmininką kaip labai Explanatory
svarbų Lietuvos Respublikos pareigūną. Seimo
notes:
rinkimuose nugalėjusios partijos ar koalicijos lyderis
Respublikos Prezidento kviečiamas suformuoti
Vyriausybę ir jai vadovauti. Ministrui Pirmininkui ir jo
vadovaujamai Vyriausybei tenka pagrindinis
vykdomosios valdžios krūvis, o kartu – ir atsakomybė.
Ministras Pirmininkas bei Vyriausybė įgyvendina
Vyriausybės programoje užfiksuotus įsipareigojimus,
per rinkimus duotus šalies piliečiams, atlieka visas
Vyriausybės vadovui Konstitucijos numatytas pareigas.
Ministras Pirmininkas dirba su savo politine komanda –
patarėjais bei LR Vyriausybės kanceliarija. Kaip
politikas, Ministras Pirmininkas privalo vykdyti LR
Seimo priimtus įstatymus, bendradarbiauti su visomis
šalies politinėmis jėgomis užtikrinti ūkio plėtrą, visos
šalies, visuomenės ir žmonių gerovę.

111013

Ministras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ministras

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Ministras sprendžia ministerijos kompetencijai
priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už

Explanatory
notes:
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
įgyvendinimą ministerijos kompetencijai priklausančiais
klausimais; užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos
tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro
Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų vykdymą;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento
nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos
Vyriausybei įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro
Pirmininko pavedimų vykdymą; leidžia įsakymus ir
įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus, tikrina, kaip jie
vykdomi. Ministro leidžiami įsakymai ir kiti teisės aktai
registruojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo
reglamento nustatyta tvarka. Įsakymus ir kitus teisės
aktus pasirašo ministras. Prireikus leidžia kartu su kitais
ministrais bendrus įsakymus arba įsakymais patvirtintus
kitus teisės aktus; teikia Lietuvos Respublikos
Vyriausybei ministerijos veiklos ataskaitas, kaip
vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa
bei jos įgyvendinimo priemonės, ir Ministro Pirmininko
reikalavimu atsiskaito už savo veiklą; teikia Lietuvos
Respublikos Vyriausybei įstaigų prie ministerijos
nuostatų projektus. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
pavedimu tvirtina įstaigų prie ministerijos nuostatus;
tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir
pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui
nustatytų lėšų; tvirtina ministerijos administracijos
padalinių nuostatus; Lietuvos Respublikos valstybės
tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir
atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus, įstaigų
prie ministerijos vadovus; nustato ministerijos
sekretorių administravimo sritis; koordinuoja ir
kontroliuoja ministerijos padalinių veiklą, taip pat
įstaigų prie ministerijos veiklą per šių įstaigų vadovus;
vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų jam suteiktas funkcijas.
111014

Savivaldybės tarybos pirmininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Savivaldybės tarybos pirmininkas

Description:

111015

Savivaldybės tarybos narys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Savivaldybės tarybos narys

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tarybos narys yra savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Explanatory
nustatyta tvarka gyventojų išrinktas savivaldybės
notes:
bendruomenės atstovas, pagal Valstybės tarnybos
įstatymą įgijęs valstybės tarnautojo statusą ir
savivaldybės institucijose ar įstaigose atliekantys
viešojo administravimo, ūkines ar technines funkcijas
arba teikiantys viešąsias paslaugas visuomenei. Jis,
teisės aktais suteiktais jam galiojimais, atlieka pavestas
administravimo funkcijas ir atsako už šių funkcijų
įgyvendinimą. Tarybos nario pareigas ir teises nustato
įstatymas ir savivaldybės tarybos veiklos reglamentas.
Tarybos narys privalo: dalyvauti savivaldybės tarybos
posėdžiuose; būti vieno (be Kontrolės komiteto)
komiteto nariu; dalyvauti komiteto, kurio narys jis yra,
posėdžiuose; nebalsuoti savivaldybės tarybos ir jos
komitetų posėdžiuose, kai jo balsavimas svarstomu
klausimu prieštarauja Viešųjų ir privačių interesų
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derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymui; ne rečiau
kaip vieną kartą per metus atsiskaityti rinkėjams
savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta
tvarka. savivaldybės tarybos veiklos reglamento
nustatyta tvarka tarybos narys siūlo savivaldybės
tarybai svarstyti klausimus, rengti savivaldybės tarybos
sprendimų projektus, iš savivaldybės administracijos ar
kitų savivaldybės įstaigų ir organizacijų gauti su
savivaldybės taryboje nagrinėjamais klausimais
susijusią informaciją, dalyvauti diskusijose svarstomais
klausimais, raštu ir žodžiu pateikti pastabas dėl
savivaldybės tarybos sprendimų projektų, dėl
savivaldybės tarybos darbo tvarkos ir kt., savivaldybės
tarybos posėdžio metu klausti pranešėjus, pasisakyti
dėl vedimo tvarkos, kreiptis su paklausimais į
savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos,
kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip
pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės
teritorijoje, vadovus ir tarnautojus; dalyvauti ir
pasisakyti komitetų ir komisijų posėdžiuose, taip pat
valdybos posėdžiuose, kuriuose svarstomi jo pateikti
klausimai; jungtis į frakcijas savivaldybės tarybos
veiklos reglamento nustatyta tvarka; gauti iš
savivaldybės administracijos vietą posėdžiui, techninę
pagalbą ir priemones tarybos nario įgaliojimams
vykdyti.
111016

Apskrities viršininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apskrities viršininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Apskrities viršininką skiria ir atleidžia Vyriausybė
Explanatory
Ministro Pirmininko teikimu. Apskrities viršininku gali
notes:
būti Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį
išsilavinimą. Apskrities viršininkas negali eiti jokių kitų
renkamų ar skiriamų pareigų, dirbti valstybinėse,
visuomeninėse, privačiose verslo, komercijos ar
kitokiose įstaigose ar įmonėse, taip pat gauti kitokio
atlyginimo, išskyrus pagal pareigas nustatytąjį bei
užmokestį už kūrybinę veiklą. Apskrities viršininkas
atskaitingas Vyriausybei ir jos nustatyta tvarka jos
įgaliotoms institucijoms. Apskrities viršininko uždaviniai
yra: įgyvendinti valstybės politiką regioninės plėtros,
socialinio aprūpinimo, švietimo, kultūros, sveikatos
priežiūros, teritorijos planavimo, paminklotvarkos,
žemės naudojimo ir apsaugos, aplinkos apsaugos ir
kitose srityse, vykdyti apskrityje valstybines ir
tarpregionines programas; koordinuoti apskrityje
esančių ministerijų ir kitų Vyriausybės institucijų
struktūrinių padalinių veiklą, taip pat derinti
savivaldybių vykdomųjų institucijų veiklą, įgyvendinant
regionines programas; numatyti prioritetines apskrities
raidos kryptis ir rengti programas. Apskrities
viršininkas, neviršydamas savo įgaliojimų: nagrinėja
fizinių bei juridinių asmenų pareiškimus bei prašymus ir
priima dėl jų sprendimus. Viršininko sprendimai gali
būti apskųsti įstatymų nustatyta tvarka; analizuoja
apskrities socialinę, ekonominę ir ekologinę būklę bei
jos pokyčius ir apie tai praneša gyventojams;
registruoja visuomeninių organizacijų, kurių veikla
apima daugiau kaip vienos savivaldybės teritoriją ir
kurių buveinės yra apskrities centre ar kitoje apskrities
teritorijoje esančioje miesto ar kaimo gyvenamojoje
vietovėje, įstatus; kontroliuoja saugaus eismo
priemonių valstybinių programų įgyvendinimą visoje
apskrities teritorijoje; organizuoja stichinių nelaimių,
avarijų padarinių likvidavimą, paieškos ir gelbėjimo
darbus; steigia, reorganizuoja, likviduoja valstybės
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įmones, valdo apskričių viršininkams perduotų įmonių
valstybei priklausančias akcijas; Vyriausybės įgaliotos
institucijos nustatyta tvarka atstovauja valstybei
akcinėse bendrovėse ar uždarosiose akcinėse
bendrovėse, kuriose valstybei priklausančių akcijų
valdytojas yra Valstybės turto fondas ar kita valstybės
institucija; teikia Vyriausybei Apskrities administracinių
ginčų komisijos narių kandidatūras, tarp jų - ir
pirmininko kandidatūrą; Regioninės plėtros įstatymo
nustatyta tvarka vykdo regionų plėtros institucijos
funkcijas. Apskrities viršininkas atlieka ir kitus Lietuvos
Respublikos įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose
numatytus įgaliojimus.
111017

Meras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Meras

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Meras yra atskaitingas savivaldybės tarybai ir
Explanatory
bendruomenei už savivaldybės veiklą. Meras: nustato ir notes:
sudaro savivaldybės tarybos bei valdybos posėdžių
darbotvarkes bei teikia sprendimų projektus, šaukia
savivaldybės tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja,
koordinuoja savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų
veiklą, pasirašo savivaldybės tarybos, valdybos
sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo,
protokolus; atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis
atstovauti savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su
kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio valstybių
institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
atstovauja savivaldybei Regiono plėtros taryboje ir turi
sprendžiamojo balso teisę sudarant ir įgyvendinant
regiono plėtros programą; siūlo savivaldybės tarybai
mero pavaduotojo (pavaduotojų), valdybos narių ir
komisijų pirmininkų kandidatūras, taip pat gali siūlyti
atleisti juos iš pareigų; atsižvelgdamas į savivaldybės
administratoriaus teikimą, tvirtina savivaldybės
administracijos padalinių nuostatus, padalinių etatus,
neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų ir valdybos
nustatyto savivaldybės administracijos tarnautojų
skaičiaus; administruoja savivaldybės asignavimus arba
įgalioja tai daryti savivaldybės administratorių; per
savivaldybės administratorių vadovauja savivaldybės
administracijos struktūriniams ir struktūriniams
teritoriniams padaliniams; Valstybės tarnybos įstatymo
nustatyta tvarka skiria ir atleidžia turimus politinio
(asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus; kartu su
atitinkamomis valstybės institucijomis ir įstaigomis
rengia bei įgyvendina prevencines priemones ir gelbėja
gyventojus įvykusių katastrofų, stichinių nelaimių,
epidemijų, užkrečiamųjų ligų atvejais, likviduoja jų
padarinius, rūpinasi nusikaltimų kontrolės ir prevencijos
programų įgyvendinimu bei aplinkos būkle
savivaldybės teritorijoje; gavęs savivaldybės tarybos
pritarimą, sudaro savivaldybės bendradarbiavimo su
valstybės institucijomis, kitomis savivaldybėmis bei
užsienio institucijomis sutartis; rūpinasi viešąja tvarka ir
gyventojų rimtimi; organizuoja migracijos procesų
tyrimą ir analizę, kartu su teritorinėmis darbo biržomis
rūpinasi gyventojų užimtumu, jų kvalifikacijos kėlimu ir
perkvalifikavimu bei viešųjų darbų organizavimu;
atsako už valstybinės kalbos vartojimo kontrolę;
įstatymų nustatyta tvarka išduoda statinių
projektavimo sąlygų sąvadus, organizuoja statinių
projektų derinimą ir išduoda leidimus statyti,
rekonstruoti, remontuoti ar griauti statinius arba
nustatyta tvarka įgalioja tai daryti savivaldybės
administratorių ar kitą savivaldybės administracijos
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tarnautoją; organizuoja pirminę asmens ir visuomenės
sveikatos priežiūrą, ligonių, invalidų ir senelių slaugą ir
rūpybą, išduoda rekomendacijas pirminės sveikatos
priežiūros įstaigoms dėl farmacinės veiklos; sudaro ir
tvirtina naujokų šaukimo ir šauktinių medicinos
ekspertizės komisijas; organizuoja vaikų, jaunimo ir
suaugusiųjų bendrąjį lavinimą, ikimokyklinį vaikų
ugdymą, vaikų ir jaunimo papildomą ugdymą;
organizuoja socialinių paslaugų ir kitos socialinės
paramos teikimą, atsako už neįgalių gyventojų
(invalidų, visiškos negalios invalidų) socialinę
integraciją; rūpinasi gyventojų bendrosios kultūros
ugdymu, etnokultūros puoselėjimu, nekilnojamųjų
kultūros vertybių apsauga; atlieka įstatymų jam
priskirtas funkcijas ir įgaliojimus; ne rečiau kaip kartą
per metus atsiskaito rinkėjams už savivaldybės tarybos
ir valdybos veiklą. Mero sprendimai įforminami
potvarkiais.
111018

Europarlamentaras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Europarlamentaras

Description:

111019

Apskrities viršininko pavaduotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apskrities viršininko pavaduotojas

Description:

112

Vyresnieji valstybės pareigūnai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Vyresnieji valstybės pareigūnai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vyresnieji valstybės pareigūnai konsultuoja vyriausybę
politikos klausimais, prižiūri valstybinės politikos ir
įstatymų aiškinimą ir įgyvendinimą, atstovauja savo
šaliai užsienyje arba atlieka panašias užduotis
tarpvyriausybinėse organizacijose. Pagrindinės
atliekamos užduotys: šalies vyriausybės, regiono ar
vietos valdžios konsultavimas politikos klausimais;
vyriausybės politikos ir įstatymų aiškinimo ir
įgyvendinimo priežiūra; atstovavimas savo šaliai
užsienyje; analogiška veikla tarpvalstybiniuose
organuose. Gali būti priskiriamas ir vadovavimas
kitiems darbuotojams.

Explanatory
notes:

1120

Vyresnieji pareigūnai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Vyresnieji pareigūnai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vyresnieji valstybės pareigūnai konsultuoja vyriausybę Explanatory
politikos klausimais, prižiūri valstybinės politikos ir
notes:
įstatymų aiškinimą ir įgyvendinimą dirbdami
vyriausybės departamentuose ir agentūrose, atstovauja
savo šaliai užsienyje ir veikia jos vardu arba atlieka
panašias užduotis tarpvyriausybinėse organizacijose.
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Atliekamos užduotys: (a) šalies vyriausybės, rajono ar
vietos valdžios konsultavimas politikos klausimais; (b)
konsultavimas, ruošiant vyriausybės biudžetus,
įstatymus, nuostatas bei jų pataisas; (c) vyriausybės
departamentų ir agentūrų atliekama vyriausybės
politikos ir įstatymų aiškinimo ir įgyvendinimo
priežiūra; (d) atstovavimas savo šaliai užsienyje; (e)
analogiška veikla tarpvalstybiniuose organuose; (f)
susijusių užduočių atlikimas; (g) vadovavimas
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų ir pareigybių
pavyzdžiai: 1120 04 Seimo Pirmininko patarėjas 1120
09 Seimo Pirmininko vyresnysis patarėjas 1120 21
Respublikos Prezidento atstovas ypatingiems
pavedimams 1120 23 Gynybos patarėjas
112001

Seimo Pirmininko sekretoriato vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Seimo Pirmininko sekretoriato vadovas

Description:

112002

Seimo Pirmininko sekretoriato vadovo pavaduotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Seimo Pirmininko sekretoriato vadovo pavaduotojas

Description:

112003

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Description:

112004

Seimo Pirmininko patarėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Seimo Pirmininko patarėjas

Description:

112005

Seimo Pirmininko padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Seimo Pirmininko padėjėjas

Description:

112006

Seimo Pirmininko pavaduotojo patarėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Seimo Pirmininko pavaduotojo patarėjas

Description:
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112007

Seimo kanceliarijos padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Seimo kanceliarijos padėjėjas

Description:

112008

Seimo frakcijos seniūno referentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Seimo frakcijos seniūno referentas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Referentas rengia medžiagą Seimo frakcijos
Explanatory
posėdžiams, sudaro Seimo frakcijos posėdžių
notes:
darbotvarkės projektus, organizuoja nutarimų
vykdymą. Tuo tikslu referentas: tvarko Seimo frakcijos
posėdžių protokolus; rengia Seimo frakcijos pasiūlymų,
išvadų bei nutarimų projektus; parenka bei siūlo
ekspertus; organizuoja posėdžius ir pasitarimus;
referuoja, rengia pranešimus; pristato klausimus ir
surinktą medžiagą komisijos posėdžiams; įteikia
(perduoda, išsiunčia) Seimo frakcijos sprendimus juose
nurodytiems adresatams; išmano informacijos
priėmimo, saugojimo, kaupimo ir perdavimo būdus.
Darbų sėkmę lemia tokie profesiniai įgūdžiai kaip geras
darbo organizavimo išmanymas, mokėjimas dirbti
kompiuteriu, gebėjimas bendrauti su interesantais
gimtąja bei užsienio kalbomis, bendravimo, dalykinio
pokalbio vedimo taisyklių bei tarnybinio etiketo
reikalavimų išmanymas.

112009

Seimo Pirmininko vyresnysis patarėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Seimo Pirmininko vyresnysis patarėjas

Description:

112010

Prezidentūros sekretorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prezidentūros sekretorius

Description:

112011

Tarnybos vedėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tarnybos vedėjas

Description:

112012

Seimo komiteto ir komisijos patarėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Seimo komiteto ir komisijos patarėjas

Description:
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112013

Seimo komiteto ir komisijos padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Seimo komiteto ir komisijos padėjėjas

Description:

112014

Seimo nario padėjėjas-sekretorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Seimo nario padėjėjas-sekretorius

Description:

112015

Skyriaus vedėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skyriaus vedėjas

Description:

112016

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

Description:

112017

Respublikos Prezidento konsultantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Respublikos Prezidento konsultantas

Description:

112018

Respublikos Prezidento atstovas spaudai

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Respublikos Prezidento atstovas spaudai

Description:

112019

Respublikos Prezidento referentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Respublikos Prezidento referentas

Description:

112020

Respublikos Prezidento patarėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Respublikos Prezidento patarėjas

Description:
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112021

Respublikos Prezidento atstovas ypatingiems pavedimams

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Respublikos Prezidento atstovas ypatingiems
pavedimams

Description:

112022

Tarnybos vedėjo pavaduotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tarnybos vedėjo pavaduotojas

Description:

112023

Gynybos patarėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gynybos patarėjas

Description:

112024

Gynybos patarėjo pavaduotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gynybos patarėjo pavaduotojas

Description:

112025

Ministro Pirmininko sekretoriato vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ministro Pirmininko sekretoriato vadovas

Description:

112026

Ministro Pirmininko patarėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ministro Pirmininko patarėjas

Description:

112027

Ministro Pirmininko atstovas spaudai

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ministro Pirmininko atstovas spaudai

Description:

112028

Viceministras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Viceministras

Description:
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Aiškinamosios
pastabos:

Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės
Explanatory
tarnautojas – viceministras padeda ministrui formuoti
notes:
politines nuostatas ir prioritetus, priimti ir įgyvendinti
sprendimus. Viceministras kontroliuoja, ar ministerijos
rengiami teisės aktai ir programų projektai atitinka
ministro politines nuostatas jam pavestoje valdymo
srityje. Viceministras gali organizuoti padalinių vadovų
ir kitų valstybės tarnautojų ar darbuotojų pasitarimus
jiems pavestų uždavinių vykdymo klausimais:
koordinuoja ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo
valstybės tarnautojų veiklą; ministro pavedimu
atstovauja ministrui pristatydamas ministro politines
nuostatas ir sprendimus visuomenei, Lietuvos
Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės posėdžiuose ir jas aptardamas; dalyvauja
derinant su suinteresuotomis institucijomis ministerijos
rengiamų teisės aktų ir programų projektus; atlieka
kitas ministro jam pavestas funkcijas. Nesant ministrui,
dokumentus pasirašo ministrą pavaduojantis kitas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys arba ministro
rašytiniu pavedimu dokumentus gali pasirašyti
viceministras. Ministrui grįžus, dokumentus pasirašęs
viceministras nedelsdamas informuoja ministrą apie šių
dokumentų pateikimą Lietuvos Respublikos Seimui,
Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos
Vyriausybei arba Lietuvos Respublikos Ministrui
Pirmininkui. Viceministras pasirašo raštus, siunčiamus
Respublikos Prezidento patarėjams, Ministro
Pirmininko vyriausiajam patarėjui ir ministerijoms, kai
atsakoma į kitų ministerijų viceministrų pasirašytus
raštus. Nesant ministrui, viceministras pasirašo teikimą,
kuriuo Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamas
suderintas teisės akto projektas. Viceministras pasirašo
teikimą, kuriuo derinti suinteresuotoms institucijoms
teikiamas ministerijos parengtas teisės akto projektas,
ir kitus teisės aktų jam pasirašyti priskirtus
dokumentus. Prireikus šiuos dokumentus gali pasirašyti
ministerijos valstybės sekretorius. Pateiktus ministerijai
vizuoti kitų valstybės institucijų ar įstaigų teisės aktų
projektus viceministras, pagal ministro nustatytas
administravimo sritis vizuoja tik po to, kai dėl šių teisės
aktų projektų rengę išvadas ministerijos administracijos
padaliniai juos patikrina ir vizuoja šių teisės aktų
projektų kopijas. Jeigu dėl pateikto teisės akto projekto
viceministras turi pastabų ir pasiūlymų, jis vizuoja jį su
pastaba, kuri pridedama prie vizuoto teisės akto
projekto.

112029

Ministro patarėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ministro patarėjas

Description:

112030

Kancleris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kancleris

Description:
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112031

Ministerijos sekretorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ministerijos sekretorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Ministerija turi savo administraciją. Jai vadovauja
Explanatory
ministerijos sekretorius. Ministerijos administraciją
notes:
sudaro departamentai, skyriai ir kiti padaliniai. Prie
ministerijos gali būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
steigiami departamentai, taip pat kontrolės ar
apskaitos funkcijas vykdančios tarnybos ir inspekcijos.
Ministerijos sekretorius yra karjeros valstybės
tarnautojas, pavaldus ministrui. Ministerijos sekretorius
pagal savo kompetenciją leidžia potvarkius.
Ministerijos sekretorius: koordinuoja ir kontroliuoja
ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina,
kad įgyvendinant strateginius veiklos planus optimaliai
būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai,
intelektiniai ir informacijos ištekliai; kontroliuoja
ministerijos administracinę ūkinę veiklą; organizuoja ir
koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų
rengimą ir įgyvendinimą; koordinuoja Ministro
Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
pavedimų vykdymą, vadovaudamasis ministerijos
strateginiais veiklos planais ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis,
užtikrina ministerijos rengiamų sprendimų
suderinamumą; koordinuoja ir kontroliuoja teisės aktų
bei programų projektų rengimą ir derinimą;
organizuoja ministerijos administracijos nuostatų,
ministerijos padalinių nuostatų ir valstybės tarnautojų
pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro
įsakymų projektų rengimą; ministro pavedimu Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta
tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos
administracijos valstybės tarnautojus; vykdo kitas
ministro jam pavestas funkcijas.

112032

Ministro atstovas spaudai

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ministro atstovas spaudai

Description:

112033

Departamento direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Departamento direktorius

Description:

112034

Departamento direktoriaus pavaduotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Departamento direktoriaus pavaduotojas

Description:
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112035

Įstaigos vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įstaigos vadovas

Description:

112036

Įstaigos vadovo pavaduotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įstaigos vadovo pavaduotojas

Description:

112037

Respublikos Prezidento patarėjo pavaduotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Respublikos Prezidento patarėjo pavaduotojas

Description:

112038

Patarėjas Vyriausybės kanceliarijoje

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Patarėjas Vyriausybės kanceliarijoje

Description:

112039

Respublikos Prezidento patarėjo padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Respublikos Prezidento patarėjo padėjėjas

Description:

112040

Mero patarėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mero patarėjas

Description:

112041

Respublikos Prezidento atstovo spaudai padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Respublikos Prezidento atstovo spaudai padėjėjas

Description:

112042

Prezidentūros sekretoriaus padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prezidentūros sekretoriaus padėjėjas

Description:
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112043

Įgaliotasis ministras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įgaliotasis ministras

Description:

112044

Ambasadorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ambasadorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė yra
Explanatory
užsienio valstybėje ar prie tarptautinės organizacijos
notes:
(kelių tarptautinių organizacijų) nuolat veikianti
Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos institucija
oficialiems tarpvalstybiniams santykiams ar oficialiems
santykiams su tarptautine organizacija palaikyti,
įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politikos
uždavinius ir ginti Lietuvos Respublikos, jos piliečių,
įmonių bei kitų juridinių asmenų teises ir teisėtus
interesus. Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė
yra tiesiogiai pavaldi Užsienio reikalų ministerijai.
Lietuvos Respublikos diplomatinis atstovas yra asmuo,
oficialiai atstovaujantis Lietuvos Respublikai užsienio
valstybėje ar tarptautinėje organizacijoje. Lietuvos
Respublikos diplomatinis atstovas gali reziduoti
užsienio valstybėje arba Lietuvos Respublikoje. Lietuvos
Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius diplomatinis rangas. Lietuvos Respublikos diplomatinis
atstovas užsienio valstybėje savo funkcijas pradeda
vykdyti tada, kai įteikia įgaliojamuosius raštus
valstybės, į kurią jis paskirtas, vadovui ar kitam šio
įgaliotam pareigūnui arba kai praneša apie atvykimą ar
įteikia įgaliojamųjų raštų nuorašą valstybės, į kurią jis
paskirtas, užsienio reikalų ministrui ar užsienio reikalų
ministerijos funkcijas atliekančios institucijos vadovui ar
kitam šio įgaliotam pareigūnui, kaip toje valstybėje
įprasta. Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis
ambasadorius atstovauja Lietuvos Respublikai ir
palaiko su valstybe oficialius santykius bei vykdo šias
funkcijas: įgyvendina Lietuvos Respublikos užsienio
politikos uždavinius; derasi su valstybės vyriausybe;
gina Lietuvos Respublikos, jos piliečių, įmonių, kitų
juridinių asmenų teises ir teisėtus interesus; gauna,
teisėtais būdais renka ir perduoda Užsienio reikalų
ministerijai informaciją apie valstybės politinį,
ekonominį gyvenimą bei įvykius; skatina Lietuvos
Respublikos ir šios valstybės draugiškus santykius ir
dalyvauja plėtojant ekonominį, kultūrinį bei mokslinį
bendradarbiavimą, taip pat Lietuvos Respublikos ir šios
valstybės bendradarbiavimą dėl saugumo ir taikos
užtikrinimo; platina informaciją apie Lietuvos
Respubliką, jos politinę, socialinę ir ekonominę padėtį,
kultūrą, papročius ir tradicijas. Lietuvos Respublikos
diplomatinei atstovybei užsienio valstybėje užsienio
reikalų ministras gali pavesti vykdyti konsulines ir kitas
funkcijas, atitinkančias diplomatinės atstovybės statusą
pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių
santykių ir viešąją tarptautinę teisę.
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112045

Patarėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Patarėjas

Description:

112046

Laikinasis reikalų patikėtinis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laikinasis reikalų patikėtinis

Description:

112047

Generalinis konsulas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Generalinis konsulas

Description:

112048

Ministro Pirmininko vyriausiasis patarėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ministro Pirmininko vyriausiasis patarėjas

Description:

112049

Pirmasis [antrasis, trečiasis] sekretorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pirmasis [antrasis, trečiasis] sekretorius

Description:

112050

Atašė

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Atašė

Description:

112051

Ministro Pirmininko padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ministro Pirmininko padėjėjas

Description:

112052

Ministro padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ministro padėjėjas

Description:
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112053

Apskrities sekretorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apskrities sekretorius

Description:

112054

Konstitucinio Teismo teisėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Konstitucinio Teismo teisėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Konstitucinis Teismas tiria ir sprendžia tik teisės
Explanatory
klausimus. Konstitucinio Teismo teisėjas turi teisę
notes:
dalyvauti Konstitucinio Teismo posėdžiuose su
sprendžiamojo balso teise, susipažinti su visa posėdžiui
teikiama medžiaga bei dokumentais, naudotis kitomis
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatyme
nustatytomis teisėmis. Konstitucinio Teismo teisėjas
siūlo klausimus svarstyti Konstitucinio Teismo posėdyje
bei rengia jam pavestus klausimus. Konstitucinio
Teismo teisėjas turi teisę reikalauti iš visų valstybės
institucijų ir jų pareigūnų, vietos savivaldos įstaigų ir jų
pareigūnų, valstybinių ir kitų įmonių, įstaigų,
organizacijų, piliečių susivienijimų bet kokių
dokumentų ir informacijos, susijusių su Teismo
posėdžiui rengiamu klausimu, taip pat gauti pareigūnų
paaiškinimus nagrinėjamais klausimais. Teisėjas taip
pat turi teisę iškviesti ir apklausti liudytojus, ekspertus,
naudotis specialistų konsultacijomis, pavesti atlikti
patikrinimus, išsiųsti paklausimus. Konstitucinio Teismo
teisėjas neturi teisės viešai reikšti savo nuomonę dėl
klausimo, kuris yra svarstomas arba priimtas svarstyti
Konstituciniame Teisme, esmės. Bylą Konstitucinio
Teismo posėdžiui rengia pirmininko paskirtas
Konstitucinio Teismo teisėjas. Juo paprastai skiriamas
teisėjas, atlikęs išankstinį atitinkamos medžiagos
tyrimą. Teisėjas atlieka šiuos veiksmus: reikiamais
atvejais apklausia pareiškėją ar jo atstovą apie
reikalavimų esmę, išklauso jo argumentus, pasiūlo,
jeigu tai reikalinga, pateikti papildomų įrodymų;
reikiamais atvejais apklausia suinteresuotą asmenį ar jo
atstovą apie bylos aplinkybes, išsiaiškina jo
kontrargumentus bei turimus įrodymus, prireikus
pasiūlo jam raštu pateikti paaiškinimus dėl bylos;
apklausia liudytojus ir sprendžia, ar juos šaukti į Teismą;
išreikalauja iš valstybės institucijų, kitų organizacijų bei
asmenų rašytinius ir daiktinius įrodymus bei kitą
reikalingą medžiagą; skiria ekspertizes, iškviečia ir
apklausia specialistus, nesuinteresuotus bylos baigtimi;
atlieka kitus būtinus bylai parengti teisminiam
nagrinėjimui veiksmus. Bylos medžiaga - prašymo
patikrinti teisės akto atitikimą Konstitucijai ar
įstatymams nuorašai, tikrinamų teisės aktų nuorašai,
kitų gautų dokumentų nuorašai - dalyvaujantiems
byloje asmenims turi būti išsiųsta ne vėliau kaip per 3
dienas, kai byla pradedama rengti teisminiam
posėdžiui. Atlikęs parengiamuosius veiksmus ir
laikydamas, jog byla pakankamai parengta, teisėjas
tvarkomajame Konstitucinio Teismo posėdyje siūlo
priimti sprendimą skirti bylą nagrinėti Teismo posėdyje.
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112055

Vyriausybės įgaliotinis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriausybės įgaliotinis

Description:

112056

Vyriausybės įgaliotinio pavaduotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriausybės įgaliotinio pavaduotojas

Description:

112057

Specialusis atašė

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Specialusis atašė

Description:

112058

Savivaldybės tarybos sekretorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Savivaldybės tarybos sekretorius

Description:

112059

Mero padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mero padėjėjas

Description:

112060

Savivaldybės kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Savivaldybės kontrolierius

Description:

112061

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas

Description:

112062

Komisijos ar tarybos administracijos direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Komisijos ar tarybos administracijos direktorius

Description:
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112063

Seimo kanceliarijos [vyriausiasis, vyresnysis] patarėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Seimo kanceliarijos [vyriausiasis, vyresnysis] patarėjas

Description:

112064

Seimo kontrolierių įstaigos kancleris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Seimo kontrolierių įstaigos kancleris

Description:

112065

Lietuvos banko valdybos pirmininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lietuvos banko valdybos pirmininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pagrindinis Lietuvos banko tikslas – siekti kainų
stabilumo. Lietuvos bankas pagal savo kompetenciją
palaiko Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekonominę
politiką, kiek ji neprieštarauja Lietuvos banko
pagrindiniam tikslui. Lietuvos banko valdybos
pirmininkas organizuoja Lietuvos banko darbą. Be
atskiro įgaliojimo atstovauja Lietuvos bankui Lietuvos
Respublikoje bei užsienyje; sudaro darbo sutartis su
Lietuvos banko tarnautojais bei Lietuvos banko skyrių,
atstovybių ar Lietuvos banko įstaigų, įmonių vadovais,
skatina pasižymėjusius tarnautojus, skiria drausmines
nuobaudas; tvirtina valdybos pirmininko ir jo
pavaduotojų pasiskirstymą pareigomis, išduoda
įgaliojimus; tvirtina Lietuvos banko struktūrinių
padalinių nuostatus; atlieka kitas Lietuvos banko
valdybos pavestas funkcijas. Kai Lietuvos banko
valdybos pirmininko nėra, Lietuvos banko valdybos
pirmininko pareigas jo pavedimu eina vienas iš
pavaduotojų. Lietuvos banko valdybos pirmininkas
arba jo pavaduotojas turi teisę dalyvauti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės posėdžiuose patariamojo
balso teise.

Explanatory
notes:

112066

Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas

Description:

112067

Seimui atskaitingos institucijos patarėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Seimui atskaitingos institucijos patarėjas

Description:
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112068

Valstybinis [vyriausiasis, vyresnysis] auditorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valstybinis [vyriausiasis, vyresnysis] auditorius

Description:

112069

Ministerijos valstybės sekretorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ministerijos valstybės sekretorius

Description:

112070

Vidaus audito tarnybos vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vidaus audito tarnybos vadovas

Description:

112071

Vyriausybės atstovas Europos Žmogaus Teisių Teisme

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriausybės atstovas Europos Žmogaus Teisių Teisme

Description:

112072

Ambasadorius ypatingiems pavedimams

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ambasadorius ypatingiems pavedimams

Description:

112073

Generalinis inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Generalinis inspektorius

Description:

112074

Ministras patarėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ministras patarėjas

Description:

112075

Departamento patarėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Departamento patarėjas

Description:
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112076

Skyriaus patarėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skyriaus patarėjas

Description:

112077

Konsulas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Konsulas

Description:

112078

Vicekonsulas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vicekonsulas

Description:

112079

Komisijos ar tarybos sekretoriato vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Komisijos ar tarybos sekretoriato vadovas

Description:

112080

Teismo pirmininko patarėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teismo pirmininko patarėjas

Description:

112081

Specialiojo atašė pavaduotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Specialiojo atašė pavaduotojas

Description:

112082

Poskyrio vedėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Poskyrio vedėjas

Description:

113

Seniūnai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Seniūnai

Description:

Aiškinamosios

Seniūnai yra savivaldybės pareigūnai atliekantys

Explanatory
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pastabos:

administracines užduotis bei pareigas, kurios nėra
notes:
priskirtos valstybės ar kitų institucijų kompetencijai.
Pagrindinės atliekamos užduotys: potvarkių projektų
seniūnijos klausimais rengimas ir teikimas merui;
rekomendacijų dėl socialinės globos teikimas merui;
pasiūlymų dėl savivaldybės saugomų teritorijų ir
kraštovaizdžio objektų priežiūros teikimas merui; jo
kompetencijai priskirtų statistinių duomenų rinkimas;
pažymų apie seniūnijos gyventojų socialinę padėtį
išdavimas; seniūnijos gyventojų sueigų šaukimas;
kapinių priežiūros organizavimas; duomenų apie žemės
nuomos poreikius rinkimas; ūkinių knygų tvarkymas;
kitų mero potvarkiais skirtų funkcijų atlikimas. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.
Rajonų savivaldybių seniūnijose, išskyrus savivaldybių
centrų seniūnijas, kuriose yra civilinės metrikacijos
skyriai bei notarų kontoros, registruoja gimimus bei
mirtis, išduoda leidimus laidoti, įstatymų nustatyta
tvarka atlieka notarinius veiksmus. Atlieka kitas mero
potvarkiais skirtas funkcijas.

1130

Seniūnijų seniūnai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Seniūnijų seniūnai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Seniūnai yra savivaldybės pareigūnai atliekantys
Explanatory
administracines užduotis bei pareigas, kurios nėra
notes:
priskirtos valstybės ar kitų institucijų kompetencijai.
Pagrindinės atliekamos užduotys: (a) potvarkių
projektų seniūnijos klausimais rengimas ir teikimas
merui; (b) rekomendacijų dėl socialinės globos teikimas
merui; (c) pasiūlymų dėl savivaldybės saugomų
teritorijų ir kraštovaizdžio objektų priežiūros teikimas
merui; (d) jo kompetencijai priskirtų statistinių
duomenų rinkimas; (e) pažymų apie seniūnijos
gyventojų socialinę padėtį išdavimas; (f) seniūnijos
gyventojų sueigų šaukimas; (g) kapinių priežiūros
organizavimas; (h) duomenų apie žemės nuomos
poreikius rinkimas; (i) ūkinių knygų tvarkymas;. (j) kitų
mero potvarkiais skirtų funkcijų atlikimas (k)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų ir pareigybių pavyzdžiai: 1130 01 Miesto
seniūnijos seniūnas 1130 02 Kaimo seniūnijos
seniūnoas

113001

Miesto seniūnijos seniūnas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Miesto seniūnijos seniūnas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris vadovauja seniūnijai. Jį konkurso būdu
Explanatory
(palanki gyventojų nuomonė laikoma kandidato
notes:
privalumu) skiria ir atleidžia savivaldybės
administratorius, vadovaudamasis Valstybės tarnybos
įstatymu. Seniūnas atlieka seniūnijos vidaus
administravimą, atsako už seniūnijos vidaus vadybą,
administruoja asignavimus, skirtus seniūnijai.
Seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka seniūnas
atlieka jam priskirtas personalo valdymo funkcijas,
išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams
šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokias faktinę
padėtį patvirtinančias pažymas, išskyrus atvejus, kai tai
pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais
dokumentais. Kaimo gyvenamųjų vietovių seniūnijose ir
miestuose, kuriuose nėra civilinės metrikacijos skyrių
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bei notaro biurų, seniūnas registruoja gimimus ir mirtis,
įstatymų nustatyta tvarka atlieka notarinius ir kitus
veiksmus, pagal kompetenciją sudaro sutartis. Seniūnas
notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti
notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas
gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl
svarbios priežasties (liga, invalidumas) negali atvykti į
seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į gyvenamąją
vietą. Savivaldybės administracijai bei kitiems viešųjų
paslaugų teikimą administruojantiems subjektams
seniūnas teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo
gerinimo. Nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešosiose
vietose, teikia savivaldybės administracijos direktoriui
pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos
struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir
savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai
priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei
priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir
aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto
organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir
statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų
paslaugų teikimo gyventojams organizavimo. Mero
pavedimu rengia ir teikia savivaldybės tarybos
sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos
veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja jų
vykdymą. Šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos
gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus
su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais.
Dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai
svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos
bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja
tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją.
Apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių
atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės
administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai
priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems
informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės
administracijos ir valstybės institucijų veiklą
savivaldybės teritorijoje. Seniūnijos veiklos nuostatuose
gali būti seniūnams pavesta atlikti ir kitas funkcijas,
nepriskirtas kitiems savivaldybės administracijos
struktūriniams padaliniams seniūnijai priskirtoje
teritorijoje.
113002

Kaimo seniūnijos seniūnas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kaimo seniūnijos seniūnas

Description:

114

Įvairių interesų organizacijų vadovai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Įvairių interesų organizacijų vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Įvairių interesų organizacijų vadovai rengia, formuoja ir Explanatory
vadovauja specialiųjų organizacijų, tokių kaip politinių notes:
partijų, profsąjungų, pramoninkų, darbdavių
organizacijų, prekybos ir pramonės asociacijų,
humanitarinių ar labdaros organizacijų, sporto
asociacijų, politikos įgyvendinimui, joms atstovauja ir
veikia jų vardu. Pagrindinės atliekamos užduotys:
organizacijų politikos, taisyklių ir potvarkių rengimas ir
formavimas; derybų organizacijos, jos narių ir
atitinkamų specialiųjų organizacijų vardu vedimas;
atstovavimas organizacijos, jos narių ir atitinkamų
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specialiųjų organizacijų interesams ir parama įstatymų
leidybos organuose, vyriausybėje ar plačiojoje
visuomenėje; planavimas, organizavimas ir
vadovavimas skyriams, atsakingiems už organizacijos
politikos įgyvendinimą. Gali būti priskiriamas ir
vadovavimas darbuotojams.
1141

Politinių partijų vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Politinių partijų vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Politinių partijų vadovai rengia ir formuoja politinių
Explanatory
partijų politiką, taisykles ir nuostatus, vadovauja jų
notes:
įgyvendinimui, atstovauja šioms organizacijoms ir
veikia jų vardu. Atliekamos užduotys: (a) politinės
partijos politikos, programos, taisyklių ir nuostatų
rengimas ir formavimas; (b) derybų politinės partijos ar
jos narių vardu vedimas; (c) kampanijų politinės partijos
vardu planavimas ir organizavimas, iškeliant ir renkant
jos kandidatus į politinius organus; (d) kampanijos,
susijusios su naujų narių priėmimu ir narių politiniu
švietimu planavimas ir organizavimas; (e) planavimas,
organizavimas ir vadovavimas skyriams, atsakingiems
už politinės partijos politikos, taisyklių ir nuostatų
įgyvendinimą; (f) susijusių užduočių atlikimas; (g)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų ir pareigybių pavyzdžiai: 1141 01 Politinės
partijos pirmininkas 1141 05 Politinės partijos skyriaus
pirmininkas

114101

Politinės partijos pirmininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Politinės partijos pirmininkas

Description:

114105

Politinės partijos skyriaus pirmininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Politinės partijos skyriaus pirmininkas

Description:

1142

Darbdavių, darbuotojų ir kitų ekonominių interesų organizacijų vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Darbdavių, darbuotojų ir kitų ekonominių interesų
organizacijų vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Darbdavių, darbuotojų ir kitų ekonominių interesų
organizacijų vadovai rengia ir formuoja savo
organizacijų politiką, taisykles, programas ir nuostatus,
vadovauja jų įgyvendinimui, atstovauja šioms
organizacijoms ir veikia jų vardu. Atliekamos užduotys:
(a) organizacijų politikos, programos, taisyklių ir
nuostatų rengimas ir formavimas; (b) derybų savo
organizacijos ir jos narių vardu vedimas; (c)
atstovavimas organizacijoms ir jos narių interesams
įstatymų leidybos organuose, vyriausybėje,
visuomenėje; (d) kampanijos, susijusios su naujų narių

Explanatory
notes:
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priėmimu ir narių švietimu, planavimas ir
organizavimas; (e) planavimas, organizavimas ir
vadovavimas skyriams, atsakingiems už organizacijos
politikos, taisyklių ir nuostatų įgyvendinimą; (f) susijusių
užduočių atlikimas; (g) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų ir pareigybių
pavyzdžiai: 1142 01 Darbdavių organizacijos vadovas
1142 05 Profesinės sąjungos pirmininkas 1142 07
Fondo vadovas 1142 08 Asociacijos [konfederacijos,
draugijos, rūmų, sąjungos] vadovas
114201

Darbdavių organizacijos vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbdavių organizacijos vadovas

Description:

114205

Profesinės sąjungos pirmininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Profesinės sąjungos pirmininkas

Description:

114207

Fondo vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fondo vadovas

Description:

114208

Asociacijos [konfederacijos, draugijos, rūmų, sąjungos] vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Asociacijos [konfederacijos, draugijos, rūmų, sąjungos]
vadovas

Description:

114209

Valdybos pirmininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valdybos pirmininkas

Description:

1143

Humanitarinių ir kitų interesų organizacijų vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Humanitarinių ir kitų interesų organizacijų vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Humanitarinių ir kitų interesų organizacijų vadovai
rengia ir formuoja humanitarinių organizacijų, sporto
asociacijų ir kitų specialiųjų organizacijų politiką,
programas, taisykles ir nuostatus, vadovauja jų
taikymui ir įgyvendinimui, atstovauja šioms
organizacijoms ir veikia jų vardu. Atliekamos užduotys:
(a) organizacijų politikos, programos, taisyklių ir
nuostatų rengimas ir formavimas; (b) derybų savo

Explanatory
notes:
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organizacijos, jos narių ir atitinkamų specialiųjų
organizacijų vardu vedimas; (c) atstovavimas
organizacijoms ir jos narių interesams įstatymų
leidybos organuose, vyriausybėje ir plačiojoje
visuomenėje; (d) kampanijos, susijusios su naujų narių
priėmimu ir narių švietimu, planavimas ir
organizavimas; (e) planavimas, organizavimas ir
vadovavimas skyriams, atsakingiems už organizacijos
politikos, taisyklių ir nuostatų įgyvendinimą; (f) susijusių
užduočių atlikimas; (g) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų ir pareigybių
pavyzdžiai: 1143 01 Visuomeninės organizacijos
vadovas 1143 03 Raudonojo kryžiaus organizacijos
generalinis sekretorius 1143 04 Akademijos
prezidentas 1143 05 Mokslo tarybos pirmininkas
114301

Visuomeninės organizacijos vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Visuomeninės organizacijos vadovas

Description:

114303

Raudonojo kryžiaus organizacijos generalinis sekretorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Raudonojo kryžiaus organizacijos generalinis
sekretorius

Description:

114304

Akademijos prezidentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akademijos prezidentas

Description:

114305

Mokslo tarybos pirmininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo tarybos pirmininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mokslo Tarybos pirmininkas organizuoja ir koordinuoja Explanatory
mokslo institucijos (akademijos, universiteto) Tarybos
notes:
veiklą bei vykdo šias funkcijas: rengia išvadas dėl
mokslo institucijos plėtros perspektyvinio plano; teikia
siūlymus dėl studijų, mokslinių tyrimų ir jų plėtros, taip
pat dėl struktūros pakeitimų, reikalingų toms
programoms įgyvendinti; rūpinasi paramos teikimu;
svarsto ir parengia išvadas dėl metinių Rektoriaus
ataskaitų, metinių pajamų ir išlaidų sąmatų bei jų
įvykdymo ataskaitų; vertina, kaip mokslo institucija
vykdo savo uždavinius ir kaip prisideda prie valstybės
ekonominės, socialinės ir kultūrinės plėtros; vertina,
kaip naudojamas mokslo institucijos turtas, jai skirtos
valstybės ir kitos gautos lėšos. Gali siūlyti Ministerijai
inicijuoti mokslo institucijos ūkinės ir finansinės veiklos
auditą. Viešai skelbia visuomenei įstaigos veiklos
vertinimo rezultatus. Prieš du mėnesius iki kadencijos
pabaigos, taip pat įstatymų ir (ar) Statuto numatytais
atvejais nutrūkus įgaliojimams nepasibaigus kadencijai,
skelbia Senato, Rektoriaus rinkimus.
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114306

Federacijos vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Federacijos vadovas

Description:

114307

Prezidiumo narys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prezidiumo narys

Description:

114308

Federacijos [organizacijos, valdybos, prezidiumo, komiteto, komisijos] sekretorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Federacijos [organizacijos, valdybos, prezidiumo,
komiteto, komisijos] sekretorius

Description:

12

Direktoriai ir kiti vadovai

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogrupis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Direktoriai ir kiti vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Direktoriai ir kiti vadovai nustato ir formuoja įmonių,
Explanatory
įstaigų, organizacijų ar jų vidaus padalinių ar sektorių
notes:
politiką ir planuoja, vadovauja ir koordinuoja jų veiklą.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų
atliekamos užduotys: politikos nustatymas ir
formavimas; visos įmonės ar organizacijos ar jos vidaus
padalinių ar sektorių veiklos planavimas,
organizavimas, vadovavimas ir koordinavimas. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

121

Direktoriai ir kiti vadovai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Direktoriai ir kiti vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Direktoriai ir kiti vadovai vadovauja įmonėms ir
Explanatory
organizacijoms (išskyrus specialiąsias organizacijas) ir, notes:
padedant ne mažiau kaip dviems vadovams, nustato ir
formuoja įmonių ar organizacijų politiką, planuoja,
vadovauja, koordinuoja ir kontroliuoja jų veiklą,
vadovaudamiesi veiklos kryptimis, nustatytomis
direktorių tarybos ar vadovaujančiojo organo, kuriems
jie atsiskaito už atliktas užduotis ir pasiektus rezultatus.
Pagrindinės atliekamos užduotys: įmonės ar
organizacijos politikos nustatymas ir formavimas;
bendros įmonės ar organizacijos veiklos organizavimas,
planavimas, koordinavimas, padedant ne mažiau kaip
dar dviems vadovams ir paprastai vadovaujantis
direktorių tarybos ar valdančiojo organo nustatytomis
veiklos kryptimis; įmonės ar organizacijos veiklos ir
rezultatų analizė; direktorių tarybos ar valdančiojo
organo informavimas apie pasiektus rezultatus;
atstovavimas įmonei, įstaigai ir organizacijai,
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bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis,
vyriausybe ir kitais valdžios organais. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios
grupės profesijos skirstomos į šiuos pogrupius: 1211
žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės ir žuvininkystės
įmonių ir organizacijų direktoriai ir kiti vadovai 1212
Gamybos įmonių ir organizacijų direktoriai ir kiti
vadovai 1213 Statybos įmonių ir organizacijų
direktoriai ir kiti vadovai 1214 Didmeninės ir
mažmeninės prekybos įmonių ir organizacijų direktoriai
ir kiti vadovai 1215 Maitinimo įmonių ir viešbučių
direktoriai ir kiti vadovai 1216 Transporto, sandėliavimo
ir ryšių įmonių ir organizacijų direktoriai ir kiti vadovai
1217 Verslo įmonių ir organizacijų direktoriai ir kiti
vadovai 1218 Asmens priežiūros, valymo ir kitų panašių
įmonių ir organizacijų direktoriai ir kiti vadovai 1219
Kitur nepriskirti įmonių, įstaigų ir organizacijų
direktoriai ir kiti vadovai Šioje grupėje apibrėžiamuose
pogrupiuose įmonių ir organizacijų direktorių ir kitų
vadovų darbas klasifikuojamas pagal plačias devynias
ūkinės veiklos sritis. Šios sritys išsamiau apibrėžiamos
Tarptautiniame standartiniame ekonominės veiklos
rūšių klasifikatoriuje (ISIC), kurį išleido Jungtinių Tautų
sekretoriatas, ST/ESA/STAT/SER.M/4/REV.3/ADA.2,
Niujorkas, 1988 m. 1221 pogrupiui priskiriamas įmonių
ir organizacijų direktorių ir kitų vadovų darbas, kuris
atliekamas įmonėse, klasifikuojamose ISIC A
kategorijoje “žemės ūkis, medžioklė ir miškininkystė”
bei B kategorijoje “žuvininkystė”. 1222 pogrupiui
priskiriamas įmonių ir organizacijų direktorių ir kitų
vadovų darbas, kuris atliekamas įmonėse,
klasifikuojamose ISIC C kategorijoje “Kasyba ir karjerų
eksploatavimas”, D kategorijoje “Apdirbamoji
pramonė” bei E kategorijoje “Elektros, dujų ir vandens
tiekimas”. 1223 pogrupiui priskiriamas įmonių ir
organizacijų direktorių ir kitų vadovų darbas, kuris
atliekamas įmonėse, klasifikuojamose ISIC F
kategorijoje “Statyba”. 1224 pogrupiui priskiriamas
įmonių ir organizacijų direktorių ir kitų vadovų darbas,
kuris atliekamas įmonėse, klasifikuojamose ISIC G
kategorijoje “Didmeninė ir mažmeninė prekyba;
variklinių transporto priemonių, motociklų, asmeninių ir
buitinių prietaisų remontas”. 1225 pogrupiui
priskiriamas įmonių ir organizacijų direktorių ir kitų
vadovų darbas, kuris atliekamas įmonėse,
klasifikuojamose ISIC H kategorijoje “Viešbučiai ir
restoranai”. 1226 pogrupiui priskiriamas įmonių ir
organizacijų direktorių ir kitų vadovų darbas, kuris
atliekamas įmonėse, klasifikuojamose ISIC I kategorijoje
“Transportas, sandėliavimas ir ryšiai”. 1227 pogrupiui
priskiriamas įmonių ir organizacijų direktorių ir kitų
vadovų darbas, kuris atliekamas įmonėse,
klasifikuojamose ISIC J kategorijoje “Finansinis
tarpininkavimas” bei K kategorijoje “Nekilnojamojo
turto, nuomos ir verslo veikla”. 1228 pogrupiui
priskiriamas įmonių ir organizacijų direktorių ir kitų
vadovų darbas, kuris atliekamas įmonėse,
klasifikuojamose ISIC 90 skyriuje “Užterštų nuotekų
valymo ir atliekų tvarkymo, sanitarijos ir panašios
veiklos rūšys" bei 93 skyriuje “Kitos paslaugos” ir P
kategorijoje “Privatūs namų ūkiai su samdomais
darbuotojais”. 1229 pogrupiui priskiriamas įmonių ir
organizacijų direktorių ir kitų vadovų darbas, kuris
atliekamas įmonėse ar organizacijose, klasifikuojamose
ISIC L kategorijoje “Valstybės valdymas ir gynimas,
privalomasis socialinis draudimas”, išskyrus 7522 klasę
“Gynybos veikla”, M kategorijoje “Švietimas”, N
kategorijoje “Sveikata ir socialinis darbas”, Q
kategorijoje “Tarptautinių organizacijų ir jų padalinių
veikla” ir 92 skyriuje “Poilsio, pramogų organizavimo,
kultūros ir sporto veikla”.
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1211

Žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės ir žuvininkystės įmonių ir organizacijų direktoriai ir kiti vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės ir žuvininkystės Description:
įmonių ir organizacijų direktoriai ir kiti vadovai

Aiškinamosios
pastabos:

Žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės ir žuvininkystės Explanatory
įmonių ir ūkių direktoriai ir kiti vadovai vadovauja ir,
notes:
padedant ne mažiau kaip dviems vadovams, nustato ir
formuoja įmonių ar organizacijų politiką; planuoja,
vadovauja, koordinuoja ir kontroliuoja jų bendrąją
veiklą, vadovaudamiesi veiklos kryptimis, nustatytomis
direktorių tarybos ar vadovaujančiojo organo, kuriems
jie atsiskaito už atliktas užduotis ir pasiektus rezultatus.
Atliekamos užduotys: (a) įmonės ar organizacijos
politikos nustatymas ir formavimas; (b) įmonės ar
organizacijos bendrosios veiklos organizavimas,
planavimas, koordinavimas, kontrolė; (c) tam tikros
politikos nustatymas ir vadovavimas jai, konsultuojantis
su pavaldžiais vadovais; (d) įmonės ar organizacijos
veiklos ir rezultatų analizė ir atsiskaitymas už juos
valdantiesiems organams; (e) atstovavimas įmonei ar
organizacijai, bendradarbiaujant su kitomis
organizacijomis ar organais, taip pat ir su vyriausybe; (f)
susijusių užduočių atlikimas; (g) vadovavimas kitų
darbuotojų darbui. Čia priskiriamų profesijų ir
pareigybių pavyzdžiai: 1211 01 Žemės ūkio bendrovės
vadovas 1211 03 Miškų urėdas 1211 04 Žuvininkystės
ūkio [įmonės] direktorius 1211 05 Vyriausiasis
žuvininkas

121101

Žemės ūkio bendrovės vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žemės ūkio bendrovės vadovas

Description:

121103

Miškų urėdas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Miškų urėdas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pareigūnas, valdantis jam patikėtą urėdiją. Jis sudaro
Explanatory
darbo planus, rengia sutartis su miško savininkais ir
notes:
verslo įmonėmis. Jam patikėtoje urėdijoje atlieka
įvairius miškininkystės ar kitus darbus. Jis nustato
miško kenkėjų paplitimą, organizuoja apsaugos nuo jų
priemonių naudojimą, nustato medžiojamų žvėrių ir
paukščių skaičių, tvarko jų apskaitos dokumentus.
Nustato medžiojamų žvėrių ir paukščių padarytos žalos
lygį, prižiūri sportinės medžioklės veiklą ir miško augalų
sėklų surinkimą, atlieka kirstinų medžių atranką. Prižiūri
naudotinos medienos priėmimą ir perdavimą, tikrina,
kad būtų laikomasi miškų administravimo ir valdymo
metodų ir nuostatų, tokių kaip optimalus medžių
augimas, miško atželdinimas, įvairios dokumentacijos
pildymas ir kt. Prižiūri medienos ruošos planų vykdymą,
miško darbų sutarčių laikymąsi, užtikrina apsaugos
paslaugų, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir kitų
taikytinų įstatymų, nuostatų ir nurodymų laikymąsi.
Urėdo darbo vieta - miškuose, kintančiomis oro
sąlygomis.
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121104

Žuvininkystės ūkio [įmonės] direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žuvininkystės ūkio [įmonės] direktorius

Description:

121105

Vyriausiasis žuvininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriausiasis žuvininkas

Description:

121106

Miškininkystės įmonės direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Miškininkystės įmonės direktorius

Description:

121107

Medžioklės ūkio [įmonės] direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medžioklės ūkio [įmonės] direktorius

Description:

1212

Gamybos įmonių ir organizacijų direktoriai ir kiti vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gamybos įmonių ir organizacijų direktoriai ir kiti
vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gamybos įmonių ir organizacijų direktoriai ir kiti
Explanatory
vadovai vadovauja ir, padedant ne mažiau kaip dviems notes:
vadovams, nustato ir formuoja įmonių ar organizacijų
politiką; planuoja, vadovauja, koordinuoja ir
kontroliuoja jų bendrąją veiklą, vadovaudamiesi veiklos
kryptimis, nustatytomis direktorių tarybos ar
vadovaujančiojo organo, kuriems jie atsiskaito už
atliktas užduotis ir pasiektus rezultatus. Atliekamos
užduotys: (a) įmonės ar organizacijos, susijusios su
prekių gamyba, naudingųjų iškasenų gavyba iš žemės
gelmių, paviršinių kasyklų ar karjerų, elektros, dujų ir
vandens gamyba ir paskirstymu, politikos nustatymas ir
formavimas; (b) įmonės ar organizacijos bendrosios
veiklos organizavimas, planavimas, koordinavimas,
kontrolė; (c) tam tikros politikos nustatymas ir
vadovavimas jai, konsultuojantis su pavaldžiais
vadovais; (d) įmonės ar organizacijos veiklos ir
rezultatų analizė ir atsiskaitymas už juos valdantiesiems
organams; (e) atstovavimas įmonei ar organizacijai,
bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis ar
organais, taip pat ir su vyriausybe; (f) susijusių užduočių
atlikimas; (g) vadovavimas kitų darbuotojų darbui. Čia
priskiriamų profesijų ir pareigybių pavyzdžiai: 1212 01
Gamybos įmonės [organizacijos] vadovas 1212 02
Elektrinės (generalinis)direktorius 1212 03 Energetikos
įmonės(generalinis)direktorius 1212 04 Dujų tiekimo
įmonės (generalinis)direktorius
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121201

Gamybos įmonės [organizacijos] vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gamybos įmonės [organizacijos] vadovas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Planuoja, organizuoja, vadovauja ir kontroliuoja
Explanatory
pramonės, prekybos ar kitokias įmones, įstaigas ar
notes:
organizacijas bei koordinuoja tiesiogiai pavaldžių skyrių
vadovų darbą: įvertina esamą situaciją, praėjusio
laikotarpio veiklą ir planus ateičiai, sudaro įmonės ar
organizacijos veiklos programą; numato, kaip pasiekti
programoje nurodytus tikslus, tariasi su savo
tiesioginiais pavaldiniais dėl gamybos metodų taikymo,
reikiamų įrenginių įsigijimo, prekybos ir personalo bei
finansiniais klausimais; kontroliuoja įmonės ar
organizacijos veiklą, koordinuoja atskirų sričių sektorių
veiklą ir savo tiesioginiams pavaldiniams paskirsto
konkrečias programos įgyvendinimo užduotis;
sprendžia gamybos įmonės bendrosios politikos
klausimus; atstovauja įmonei ar organizacijai,
bendradarbiauja su kitomis organizacijomis.

121202

Elektrinės (generalinis) direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrinės (generalinis) direktorius

Description:

121203

Energetikos įmonės (generalinis) direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Energetikos įmonės (generalinis) direktorius

Description:

121204

Dujų tiekimo įmonės (generalinis) direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dujų tiekimo įmonės (generalinis) direktorius

Description:

121205

Vandens tiekimo įmonės (generalinis) direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vandens tiekimo įmonės (generalinis) direktorius

Description:

121206

Spaustuvės direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spaustuvės direktorius

Description:
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121207

Leidybos centro direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Leidybos centro direktorius

Description:

121208

Technikos direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Technikos direktorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, atsakingas už gamyklos arba įmonės įrangos ir Explanatory
technologijų kokybę, techninius parametrus ir
notes:
charakteristikas. Jis vadovauja pramoninių įrenginių,
gamybos kontrolės ir automatikos sistemų kūrimui,
konstravimui, gamybai, įrengimui, eksploatavimui,
techninei priežiūrai ir remontui. Stebi produkcijos
gamybą, vadovauja jos kokybės kontrolei.

121209

Personalo direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Personalo direktorius

Description:

121210

Ekonomikos ir finansų direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ekonomikos ir finansų direktorius

Description:

121211

Komercijos direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Komercijos direktorius

Description:

121212

Eksploatacijos direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Eksploatacijos direktorius

Description:

1213

Statybos įmonių ir organizacijų direktoriai ir kiti vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Statybos įmonių ir organizacijų direktoriai ir kiti
vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Statybos įmonių ir organizacijų direktoriai ir kiti
vadovai vadovauja ir, padedant ne mažiau kaip dviems

Explanatory
notes:
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vadovams, nustato ir formuoja įmonių ar organizacijų
politiką; planuoja, vadovauja, koordinuoja ir
kontroliuoja jų bendrąją veiklą, vadovaudamiesi veiklos
kryptimis, nustatytomis direktorių tarybos ar
vadovaujančiojo organo, kuriems jie atsiskaito už
atliktas užduotis ir pasiektus rezultatus. Atliekamos
užduotys: (a) įmonės ar organizacijos, susijusios su
statybos darbais, politikos nustatymas ir formavimas;
(b) įmonės ar organizacijos bendrosios veiklos
organizavimas, planavimas, koordinavimas, kontrolė; (c)
tam tikros politikos nustatymas ir vadovavimas jai,
konsultuojantis su pavaldžiais vadovais; (d) įmonės ar
organizacijos veiklos ir rezultatų analizė ir atsiskaitymas
už juos valdantiesiems organams; (e) atstovavimas
įmonei ar organizacijai, bendradarbiaujant su kitomis
organizacijomis ar organais, taip pat ir su vyriausybe; (f)
susijusių užduočių atlikimas; (g) vadovavimas kitų
darbuotojų darbui. Čia priskiriamų profesijų ir
pareigybių pavyzdžiai: 1213 01 Statybos įmonės
vadovas
121301

Statybos įmonės vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statybos įmonės vadovas

Description:

1214

Didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių ir organizacijų direktoriai ir kiti vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių ir
organizacijų direktoriai ir kiti vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių ir
Explanatory
organizacijų direktoriai ir kiti vadovai vadovauja ir,
notes:
padedant ne mažiau kaip dviems vadovams, nustato ir
formuoja įmonių ar organizacijų politiką; planuoja,
vadovauja, koordinuoja ir kontroliuoja jų bendrąją
veiklą, vadovaudamiesi veiklos kryptimis, nustatytomis
direktorių tarybos ar vadovaujančiojo organo, kuriems
jie atsiskaito už atliktas užduotis ir pasiektus rezultatus.
Atliekamos užduotys: (a) įmonės ar organizacijos,
susijusios su prekyba, politikos nustatymas ir
formavimas; (b) įmonės ar organizacijos bendrosios
veiklos organizavimas, planavimas, koordinavimas,
kontrolė; (c) tam tikros politikos nustatymas ir
vadovavimas jai, konsultuojantis su pavaldžiais
vadovais; (d) įmonės ar organizacijos veiklos ir
rezultatų analizė ir atsiskaitymas už juos valdantiesiems
organams; (e) atstovavimas įmonei ar organizacijai,
bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis ar
organais, taip pat ir su vyriausybe; (f) susijusių užduočių
atlikimas; (g) vadovavimas kitų darbuotojų darbui. Čia
priskiriamų profesijų ir pareigybių pavyzdžiai: 1214 01
Parduotuvės (generalinis) direktorius 1214 02 Prekybos
įmonės [organizacijos] vadovas 1214 03 Mažmeninės
prekybos įmonės [organizacijos](generalinis)
direktorius 1214 04 Didmeninės prekybos įmonės
[organizacijos](generalinis) direktorius
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121401

Parduotuvės (generalinis) direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Parduotuvės (generalinis) direktorius

Description:

121402

Prekybos įmonės [organizacijos] vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prekybos įmonės [organizacijos] vadovas

Description:

121403

Mažmeninės prekybos įmonės [organizacijos] (generalinis) direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mažmeninės prekybos įmonės [organizacijos]
(generalinis) direktorius

Description:

121404

Didmeninės prekybos įmonės [organizacijos] (generalinis) direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Didmeninės prekybos įmonės [organizacijos]
(generalinis) direktorius

Description:

121405

Vaistinės direktorius [vedėjas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaistinės direktorius [vedėjas]

Description:

121406

Turgaus direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Turgaus direktorius

Description:

1215

Maitinimo įmonių ir viešbučių direktoriai ir kiti vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Maitinimo įmonių ir viešbučių direktoriai ir kiti vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Maitinimo įmonių ir viešbučių direktoriai ir kiti vadovai Explanatory
vadovauja ir, padedant ne mažiau kaip dviems
notes:
vadovams, nustato ir formuoja įmonių ar organizacijų
politiką; planuoja, vadovauja, koordinuoja ir
kontroliuoja jų bendrąją veiklą, vadovaudamiesi veiklos
kryptimis, nustatytomis direktorių tarybos ar
vadovaujančiojo organo, kuriems jie atsiskaito už
atliktas užduotis ir pasiektus rezultatus. Atliekamos
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užduotys: (a) įmonės ar organizacijos, susijusios su
apgyvendinimu, maisto tiekimu ir panašiomis
paslaugomis, politikos nustatymas ir formavimas; (b)
įmonės ar organizacijos bendrosios veiklos
organizavimas, planavimas, koordinavimas, kontrolė; (c)
tam tikros politikos nustatymas ir vadovavimas jai,
konsultuojantis su pavaldžiais vadovais; (d) įmonės ar
organizacijos veiklos ir rezultatų analizė ir atsiskaitymas
už juos valdantiesiems organams; (e) atstovavimas
įmonei ar organizacijai, bendradarbiaujant su kitomis
organizacijomis ar organais, taip pat ir su vyriausybe; (f)
susijusių užduočių atlikimas; (g) vadovavimas kitų
darbuotojų darbui. Čia priskiriamų profesijų ir
pareigybių pavyzdžiai: 1215 01 Viešbučio [motelio,
kempingo] (generalinis) direktorius 1215 02 Restorano
[baro, kavinės, valgyklos] (generalinis) direktorius 1215
03 Maitinimo įmonės (generalinis) direktorius 1215 04
Nakvynės namų direktorius
121501

Viešbučio [motelio, kempingo] (generalinis) direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Viešbučio [motelio, kempingo] (generalinis) direktorius Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Viešbučio direktorius vadovauja padalinių veiklai, ją
Explanatory
planuoja. Jis turi užtikrinti prekybos, maitinimo
notes:
paslaugų arba apgyvendinimo padalinių ar jiems
priskirtų patalpų nenutrūkstamą veiklą, padalinių
pirkimų kontrolę, atlikti vartotojų reikmių apklausą,
planuoti naujas paslaugas ir rūpintis jų pasiūla ,
analizuoti palankias materialinio ir techninio tiekimo
galimybes, užtikrinti prekių tiekimą, personalo
atlyginimų ir atitinkamų finansinių biudžetų planavimą,
įskaitant būtinus kasdieninius maisto produktų ir
paslaugų iš kitų įmonių užsakymus. Jis bendradarbiauja
su pavaldžių sektorių arba atskirų padalinių vadovais,
kurie vykdo darbuotojų atranką ir priežiūrą, pamainų
grafikų sudarymą. Jis bendrauja su vyriausiais virėjais
sudarant valgiaraščius, sprendžia kitas iškylančias
kasdieninės veiklos problemas: techninės įrangos
pirkimą ir jos techninės priežiūros užtikrinimą, finansų
tvarkymą ir pardavimo pajamų apskaitą, klientų
pretenzijų nagrinėjimą, darbuotojų samdymą, naujų
darbuotojų priėmimą į darbą bei kitas personalo
valdymo problemas. Atlieka nustatytos dokumentacijos
tvarkymą.

121502

Restorano [baro, kavinės, valgyklos] (generalinis) direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Restorano [baro, kavinės, valgyklos] (generalinis)
direktorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Organizuoja valstybinės, akcinės arba individualios
Explanatory
maitinimo įmonės veiklą. Rūpinasi įmonės produkcijos notes:
reklama ir realizavimu. Jo darbo pobūdis priklauso nuo
specializacijos krypties: gali organizuoti maitinimo
įmonės gamybos procesus, organizuoti klientų
aptarnavimą arba rūpintis dietetikos technologijomis
maitinimo įmonėje. Išmanydamas maisto pramonės
ekonomiką ir gamybos technologiją, rengia verslo
planus ir juos įgyvendina, sprendžia ekonominius,
teisinius, organizacinius klausimus. Tiria rinką (prekių ir
paslaugų pasiūlą bei paklausą), rūpinasi reklama ir
realizacija. Intensyviai bendradarbiauja su tiekėjais,
bendradarbiais, derasi su šalies ir užsienio partneriais,
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sudaro bendradarbiavimo sutartis. Spręsdamas savo
veiklos klausimus, naudojasi kompiuteriu,
dokumentacija lietuvių ir užsienio kalbomis. Maitinimo
verslo vadovo darbo valandos gali būti nenormuotos
Jei jis rūpinasi klientų aptarnavimu, gali tekti dirbti
vakarais, savaitgaliais ar švenčių dienomis. Sėkmingą jo
darbą lemia mokėjimas bendrauti, organizaciniai ir
vadovavimo gebėjimai, iniciatyvumas, greitas problemų
sprendimas, gebėjimas analizuoti ir prognozuoti, taip
pat gera fizinė ir psichinė sveikata (sklandi kalba, greita
reakcija, ištvermė, greitas mąstymas).
121503

Maitinimo įmonės (generalinis) direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Maitinimo įmonės (generalinis) direktorius

Description:

121504

Nakvynės namų direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nakvynės namų direktorius

Description:

121505

Bendrabučio direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bendrabučio direktorius

Description:

1216

Transporto, sandėliavimo ir ryšių įmonių ir organizacijų direktoriai ir kiti vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Transporto, sandėliavimo ir ryšių įmonių ir organizacijų Description:
direktoriai ir kiti vadovai

Aiškinamosios
pastabos:

Transporto, sandėliavimo ir ryšių įmonių ir organizacijų Explanatory
direktoriai ir kiti vadovai vadovauja ir, padedant ne
notes:
mažiau kaip dviems vadovams, nustato ir formuoja
įmonių ar organizacijų politiką; planuoja, vadovauja,
koordinuoja ir kontroliuoja jų bendrąją veiklą,
vadovaudamiesi veiklos kryptimis, nustatytomis
direktorių tarybos ar vadovaujančiojo organo, kuriems
jie atsiskaito už atliktas užduotis ir pasiektus rezultatus.
Atliekamos užduotys: (a) įmonės ar organizacijos,
susijusios su atitinkamu paslaugų teikimu, politikos
nustatymas ir formavimas; (b) įmonės ar organizacijos
bendrosios veiklos organizavimas, planavimas,
koordinavimas, kontrolė; (c) tam tikros politikos
nustatymas ir vadovavimas jai, konsultuojantis su
pavaldžiais vadovais; (d) įmonės ar organizacijos
veiklos ir rezultatų analizė ir atsiskaitymas už juos
valdantiesiems organams; (e) atstovavimas įmonei ar
organizacijai, bendradarbiaujant su kitomis
organizacijomis ar organais, taip pat ir su vyriausybe; (f)
susijusių užduočių atlikimas; (g) vadovavimas kitų
darbuotojų darbui. Čia priskiriamų profesijų ir
pareigybių pavyzdžiai: 1216 01 Transporto įmonės
[organizacijos]vadovas 1216 02 Automobilių
[geležinkelio, jūrų, upių, oro] transporto įmonės
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(generalinis)direktorius 1216 03 Automobilių
[geležinkelio, jūrų, upių, oro] transporto priemonių
remonto įmonės (generalinis) direktorius 1216 04 Ryšių
įmonės (generalinis) direktorius
121601

Transporto įmonės [organizacijos] vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto įmonės [organizacijos] vadovas

Description:

121602

Automobilių [geležinkelio, jūrų, upių, oro] transporto įmonės (generalinis) direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automobilių [geležinkelio, jūrų, upių, oro] transporto
įmonės (generalinis) direktorius

Description:

121603

Automobilių [geležinkelio, jūrų, upių, oro] transporto priemonių remonto įmonės (generalinis) direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automobilių [geležinkelio, jūrų, upių, oro] transporto
priemonių remonto įmonės (generalinis) direktorius

Description:

121604

Ryšių įmonės (generalinis) direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ryšių įmonės (generalinis) direktorius

Description:

121605

Oro [jūrų, upės] uosto (generalinis) direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Oro [jūrų, upės] uosto (generalinis) direktorius

Description:

121606

Civilinės aviacijos bendrovės [įmonės] (generalinis) direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Civilinės aviacijos bendrovės [įmonės] (generalinis)
direktorius

Description:

121607

Pašto viršininkas [direktorius]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pašto viršininkas [direktorius]

Description:
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121608

Sandėliavimo įmonės (generalinis) direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sandėliavimo įmonės (generalinis) direktorius

Description:

1217

Verslo įmonių ir organizacijų direktoriai ir kiti vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Verslo įmonių ir organizacijų direktoriai ir kiti vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Verslo įmonių ir organizacijų direktoriai ir kiti vadovai
Explanatory
vadovauja ir, padedant ne mažiau kaip dviems
notes:
vadovams, nustato ir formuoja įmonių ar organizacijų
politiką; planuoja, vadovauja, koordinuoja ir
kontroliuoja jų bendrąją veiklą, vadovaudamiesi veiklos
kryptimis, nustatytomis direktorių tarybos ar
vadovaujančiojo organo, kuriems jie atsiskaito už
atliktas užduotis ir pasiektus rezultatus. Atliekamos
užduotys: (a) įmonės ar organizacijos, kurios veikla
susijusi su verslo paslaugomis: bankininkystės,
draudimo, nekilnojamojo turto, duomenų apdorojimo,
rinkos tyrimo, apskaitos, architektūros, pastatų valymo,
techninio tikrinimo ir analizės, reklamavimo ir pan.,
politikos nustatymas ir formavimas; (b) įmonės ar
organizacijos bendrosios veiklos organizavimas,
planavimas, koordinavimas, kontrolė; (c) tam tikros
politikos nustatymas ir vadovavimas jai, konsultuojantis
su pavaldžiais vadovais; (d) įmonės ar organizacijos
veiklos ir rezultatų analizė ir atsiskaitymas už juos
valdantiesiems organams; (e) atstovavimas įmonei ar
organizacijai, bendradarbiaujant su kitomis
organizacijomis ar organais, taip pat ir su vyriausybe; (f)
susijusių užduočių atlikimas; (g) vadovavimas kitų
darbuotojų darbui. Čia priskiriamų profesijų ir
pareigybių pavyzdžiai: 1217 01 Verslo paslaugų įmonės
[organizacijos] vadovas

121701

Verslo paslaugų įmonės [organizacijos] vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Verslo paslaugų įmonės [organizacijos] vadovas

Description:

1218

Asmens priežiūros, valymo ir kitų panašių įmonių ir organizacijų direktoriai ir kiti vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Asmens priežiūros, valymo ir kitų panašių įmonių ir
organizacijų direktoriai ir kiti vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmens priežiūros, valymo ir kitų susijusių įmonių ir
Explanatory
organizacijų direktoriai ir kiti vadovai vadovauja ir,
notes:
padedant ne mažiau kaip dviems vadovams, nustato ir
formuoja įmonių ar organizacijų politiką; planuoja,
vadovauja, koordinuoja ir kontroliuoja jų bendrąją
veiklą, vadovaudamiesi veiklos kryptimis, nustatytomis
direktorių tarybos ar vadovaujančiojo organo, kuriems
jie atsiskaito už atliktas užduotis ir pasiektus rezultatus.
Atliekamos užduotys: (a) įmonės ar organizacijos,
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susijusios su asmens priežiūros, valymo ir kita panašia
veikla, politikos nustatymas ir formavimas; (b) įmonės
ar organizacijos bendrosios veiklos organizavimas,
planavimas, koordinavimas, kontrolė; (c) tam tikros
politikos nustatymas ir vadovavimas jai, konsultuojantis
su pavaldžiais vadovais; (d) įmonės ar organizacijos
veiklos ir rezultatų analizė ir atsiskaitymas už juos
valdantiesiems organams; (e) atstovavimas įmonei ar
organizacijai, bendradarbiaujant su kitomis
organizacijomis ar organais, taip pat ir su vyriausybe; (f)
susijusių užduočių atlikimas; (g) vadovavimas kitų
darbuotojų darbui. Čia priskiriamų profesijų ir
pareigybių pavyzdžiai: 1218 01 Buitinių paslaugų
įmonės [organizacijos] vadovas 1218 04 Sąvartyno
direktorius 1218 05 Siuvimo [foto, mezgimo ir kt.]
ateljė vadovas 1218 06 Pirties direktorius
121801

Buitinių paslaugų įmonės [organizacijos] vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Buitinių paslaugų įmonės [organizacijos] vadovas

Description:

121804

Sąvartyno direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sąvartyno direktorius

Description:

121805

Siuvimo [foto, mezgimo ir kt.] ateljė vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Siuvimo [foto, mezgimo ir kt.] ateljė vadovas

Description:

121806

Pirties direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pirties direktorius

Description:

121807

Ritualinių paslaugų įmonės vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ritualinių paslaugų įmonės vadovas

Description:

1219

Kitur nepriskirti įmonių, įstaigų ir organizacijų direktoriai ir kiti vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti įmonių, įstaigų ir organizacijų
direktoriai ir kiti vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šių įmonių, įstaigų ir organizacijų direktoriai ir kiti
vadovai vadovauja ir, padedant ne mažiau kaip dviems

Explanatory
notes:
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vadovams, nustato ir formuoja įmonių ar organizacijų
politiką; planuoja, vadovauja, koordinuoja ir
kontroliuoja jų bendrąją veiklą, vadovaudamiesi veiklos
kryptimis, nustatytomis direktorių tarybos ar
vadovaujančiojo organo, kuriems jie atsiskaito už
atliktas užduotis ir pasiektus rezultatus. Atliekamos
užduotys: (a) įmonės ar organizacijos, kuri atlieka
valstybines operacijas, susijusias su valstybinio
sektoriaus veikla, pavyzdžiui, pinigų atsargų kontrole ar
apmokestinimo tvarka, įvairiais valstybinio verslo
nuostatais, taip pat civilinės tarnybos valdymu ir
panašia veikla, politikos nustatymas ir formavimas; (b)
veiklos, susijusios su užsienio politikos, viešosios
tvarkos ir saugumo reikalų valdymu ir operacijomis,
planavimas, vadovavimas, politikos nustatymas ir
formavimas; (c) veiklos, susijusios su valstybės
finansuojamų socialinės apsaugos priemonių valdymu
ir operacijomis, planavimas, vadovavimas, politikos
nustatymas ir formavimas; (d) veiklos, susijusios su
valstybine ir privačia švietimo sistema, planavimas,
vadovavimas, politikos nustatymas ir formavimas; (e)
veiklos, susijusios su sveikatos priežiūra ir socialiniu
darbu, planavimas, vadovavimas, politikos nustatymas
ir formavimas; (f) veiklos, susijusios su poilsio, kultūros
ir sporto renginiais bei paslaugomis, planavimas,
vadovavimas, politikos nustatymas ir formavimas; (g)
veiklos, susijusios su vietos jurisdikcijai nepriklausančių
organizacijų operacijomis, planavimas, vadovavimas,
politikos nustatymas ir formavimas; (h) tam tikros
politikos nustatymas ir vadovavimas jai, konsultuojantis
su pavaldžiais vadovais; (i) atstovavimas įmonei ar
organizacijai, bendradarbiaujant su kitomis
organizacijomis ar organais, taip pat ir su vyriausybe; (j)
susijusių užduočių atlikimas; (k) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų ir pareigybių
pavyzdžiai: 1219 01 Universiteto rektorius 1219 20
Mokymo centro direktorius 1219 21 Agentūros
direktorius 1219 28 Teatro direktorius
121901

Universiteto rektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Universiteto rektorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris vadovauja universitetui, veikia jo vardu ir Explanatory
jam atstovauja. Rektorių 5 metų kadencijai ir ne
notes:
daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės viešo
konkurso būdu slaptu balsavimu paprasta balsų
dauguma renka Senatas. Rektoriaus rinkimai vykdomi
pagal Senato parengtus ir patvirtintus rinkimų
nuostatus. Konkurse Rektoriaus vietai užimti gali
dalyvauti tik mokslininkai, turintys profesoriaus vardą.
Rektorius vykdo šias pagrindines funkcijas: atsako už
tai, kad universiteto veikla atitiktų Lietuvos Respublikos
įstatymus, Universiteto Statutą, kitus teisės aktus;
leidžia įsakymus ir duoda nurodymus, kurie yra
privalomi universiteto darbuotojams ir studentams;
įsakymais skelbia Senato nutarimus; pateikia Senatui
tvirtinti universiteto padalinių vidaus tvarkos taisykles,
nuostatus; koordinuoja fakultetų, studijų institutų,
katedrų ir kitų padalinių veiklą. Rūpinasi studentų ir
klausytojų studijų, buities ir poilsio sąlygomis,
darbuotojų darbo sąlygomis. Teikia Senatui tvirtinti
prorektorių, dekanų, katedrų vedėjų, kitų padalinių
vadovų kandidatūras. Senatui jų kandidatūrų
nepatvirtinus, Rektorius teikia naujas kandidatūras.
Prorektorių kadencija baigiasi pasibaigus Rektoriaus
kadencijai. Dekanų teikimu skiria prodekanus. Įstatymų
nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, skelbia
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konkursą dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms
eiti, skiria asmenis į šias pareigas bei atleidžia iš jų.
Koreguoja ir tvirtina universiteto darbuotojų etatų
sąrašą. Fakultetų dekanų teikimu priima ir šalina
studentus. Kviečia Rektorato posėdžius ir jiems
pirmininkauja. Skatina darbuotojus ir studentus bei
skiria jiems drausmines nuobaudas ir apie tai viešai
paskelbia. Atsako už universiteto finansinę veiklą,
tinkamą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo.
Sudaro sutartis su Lietuvos bei užsienio mokslo ir
studijų institucijomis bei kitomis organizacijomis ir
įmonėmis. Rūpinasi teikiamo aukštojo išsilavinimo,
mokslinių tyrimų, kultūrinės ir meninės veiklos lygiu.
Viešai skelbia ir teikia Senatui ir Ministerijai metinę
universiteto veiklos ataskaitą, metinę pajamų ir išlaidų
sąmatą bei jos įvykdymo ataskaitą.
121902

Universiteto prorektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Universiteto prorektorius

Description:

121903

Kolegijos direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kolegijos direktorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris vadovauja kolegijai. Jis atsako už tai, kad Explanatory
kolegijos veikla atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus, notes:
kolegijos statutą, kitus teisės aktus. Suderinęs su
Švietimo ir mokslo ministerija, tvirtina kolegijos
valdymo struktūrą ir etatų sąrašą, skiria ir atleidžia
fakultetų dekanus, studijų centrų vadovus. Įstatymų ir
statuto nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo
darbuotojus, leidžia įsakymus, teikia Akademinei
tarybai tvirtinti administracines tarnybas, nustato jų
veiklos principus ir skiria vadovus. Sudaro stojančiųjų
atrankos konkurso komisiją, priima ir dekanų teikimu
šalina studentus, skatina darbuotojus ir studentus,
skiria jiems drausmines nuobaudas ir apie tai viešai
paskelbia. Atsako už studijų kokybę ir kolegijos
teikiamo išsilavinimo lygį ir už kolegijos finansinę
veiklą, tinkamą turto valdymą, naudojimą ir
disponavimą juo. Teikia Akademinei tarybai ir
Ministerijai metinę kolegijos veiklos ataskaitą, metinę
pajamų ir išlaidų sąmatą ir jos įvykdymo ataskaitą,
viešai jas skelbia. Direktorius pirmininkauja direktorato
posėdžiams. Kolegijos direktorius dalį savo funkcijų gali
deleguoti pavaduotojams.

121904

Universiteto kancleris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Universiteto kancleris

Description:
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121905

Kultūros įstaigos [organizacijos] vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kultūros įstaigos [organizacijos] vadovas

Description:

121906

Švietimo įstaigos [organizacijos] vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Švietimo įstaigos [organizacijos] vadovas

Description:

121907

Sveikatos priežiūros įstaigos vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sveikatos priežiūros įstaigos vadovas

Description:

121908

Socialinio darbo įstaigos vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Socialinio darbo įstaigos vadovas

Description:

121909

Poilsio įstaigos vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Poilsio įstaigos vadovas

Description:

121910

Sporto įstaigos vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sporto įstaigos vadovas

Description:

121911

Kelionių agentūros vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelionių agentūros vadovas

Description:

121912

Įmonės valdybos pirmininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įmonės valdybos pirmininkas

Description:
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121913

Organizacijos pirmininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Organizacijos pirmininkas

Description:

121915

Rajono apylinkės teismo pirmininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rajono apylinkės teismo pirmininkas

Description:

121916

Apygardos vyriausiasis prokuroras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apygardos vyriausiasis prokuroras

Description:

121917

Apylinkės vyriausiasis prokuroras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apylinkės vyriausiasis prokuroras

Description:

121918

Įmonės [organizacijos] valdytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įmonės [organizacijos] valdytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Įmonės (organizacijos) valdytojas telkia, planuoja ir
Explanatory
koordinuoja vyriausybinių, privačių ir ne pelno
notes:
organizacijų veiklą. Institucijos valdytojas - savotiška
jungiamoji grandis tarp Seimo, Vyriausybės ir
visuomenės. Vyriausieji valdytojai atsakingi už įvairių
visuomenės gyvenimo sričių – ekonomikos, švietimo,
sveikatos, aplinkos gerinimo, nacionalinių, regioninių ir
vietinių programų rengimą bei įgyvendinimą, padeda
formuoti įvairias visuomenės politikos kryptis. Dirbdami
skirtingo hierarchinio lygio valdymo organizacijose, jie
daro tiesioginį poveikį Lietuvos valstybės ir visuomenės
raidai. Įmonės, organizacijos, visuomenės institucijos –
tai įvairaus lygio vyriausybinės, savivaldybių ir apskričių,
valstybinio švietimo, socialinės rūpybos ir paslaugų,
valstybės kontrolės organizacijos. Šių įstaigų valdytojai
planuoja valstybės teikiamas paslaugas (mokesčių,
statistinių duomenų paslaugas), kontroliuoja išteklių
naudojimą, parenka personalą, koordinuoja valstybinių
programų įgyvendinimą, analizuoja darbo rezultatus,
tiria ir įvertina visuomenės požiūrį į vykdomas
nacionalines bei regionines programas, įvertina jų
efektyvumą ir prireikus siūlo jas pataisyti. Labai svarbu
gebėti bendrauti, vadovauti, konkretinti užduotis,
apibendrinti rezultatus, aiškiai pateikti informaciją
žodžiu ir raštu, turėti gerus mokslo tiriamojo darbo
įgūdžius.
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121919

Įmonės [organizacijos] generalinis direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įmonės [organizacijos] generalinis direktorius

Description:

121920

Mokymo centro direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokymo centro direktorius

Description:

121921

Agentūros direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Agentūros direktorius

Description:

121922

Aukciono direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aukciono direktorius

Description:

121923

Stadiono direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stadiono direktorius

Description:

121924

Socialinės [senelių, vaikų, neįgaliųjų] globos įstaigos direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Socialinės [senelių, vaikų, neįgaliųjų] globos įstaigos
direktorius

Description:

121925

Informacijos biuro [agentūros, centro] vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Informacijos biuro [agentūros, centro] vadovas

Description:

121926

Mokslo tyrimų instituto direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo tyrimų instituto direktorius

Description:
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121927

Kino [foto, meno, reklamos] studijos direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kino [foto, meno, reklamos] studijos direktorius

Description:

121928

Teatro direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teatro direktorius

Description:

121929

Kino teatro direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kino teatro direktorius

Description:

121930

Televizijos [radijo] direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Televizijos [radijo] direktorius

Description:

121931

Koncertinės organizacijos direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Koncertinės organizacijos direktorius

Description:

121932

Laboratorijos direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laboratorijos direktorius

Description:

121934

Ligoninės [poliklinikos] (generalinis) direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ligoninės [poliklinikos] (generalinis) direktorius

Description:

121935

Ligoninės [poliklinikos] vyriausiasis gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ligoninės [poliklinikos] vyriausiasis gydytojas

Description:
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121936

Muziejaus direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Muziejaus direktorius

Description:

121937

Observatorijos direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Observatorijos direktorius

Description:

121938

Parko direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Parko direktorius

Description:

121940

Santuokų [ kultūros, sporto, jaunimo] rūmų direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Santuokų [ kultūros, sporto, jaunimo] rūmų direktorius

Description:

121941

Archyvo direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Archyvo direktorius

Description:

121942

Mokyklos direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokyklos direktorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mokyklos direktorius apibrėžia auklėjamuosius,
Explanatory
mokomuosius tikslus ir numato veiklos būdus bei
notes:
procedūras jiems įgyvendinti. Pradinėms ir vidurinėms
bendrojo lavinimo mokykloms vadovauja direktoriai. Jų
pagrindinė atsakomybė – kompetentingi nurodymai ir
reikalavimai, vadovaujantis švietimo įstatymu.
Mokyklos vadovas: vadovauja mokyklos strateginio
plano ir metinių veiklos programų, mokyklos švietimo
programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus
ugdymo procese dalyvaujančius asmenis bei
aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių
aprašymus; atsako už demokratinį mokyklos valdymą.
Užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius,
Mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus
sprendimus, bendruomenės narių informavimą,
pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį
tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet
kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems
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įpročiams aplinką; analizuoja mokyklos veiklos ir
valdymo išteklių būklę, inicijuoja mokyklos vidaus
audito vykdymą ir atsako už mokyklos veiklos
rezultatus; atlieka mokyklos steigėjo priskirtas funkcijas,
įtvirtintas mokyklos nuostatuose ir pareigybės
aprašyme. Direktoriai rengia mokytojų ir mokinių
susirinkimus, pedagogų tarybos posėdžius, pataria ir
sprendžia iškylančius darbo klausimus, susitinka su kitų
mokyklų direktoriais, visuomeninių organizacijų
atstovais. Direktoriai palaiko nuolatinį ryšį su švietimo
skyriais, Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijomis.
Informavimo apie švietimą paskirtis – teikti asmeniui
informaciją, kuri padėtų pasirinkti jo interesus,
polinkius, gebėjimus atitinkantį švietimą ir jo teikėją,
siekiamą išsilavinimą ir profesiją. Informacija apie
mokyklose vykdomas formaliojo ir neformaliojo
švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes,
priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų
kvalifikaciją, svarbiausius mokyklos audito rezultatus,
mokyklos bendruomenės tradicijas ir pasiekimus
kasmet viešai skelbiama švietimo ir mokslo ministro
nustatyta tvarka. Profesinio informavimo ir
konsultavimo paslaugos – informacija apie mokymosi
galimybes pagal profesinio mokymo, aukštesniųjų ir
aukštojo mokslo studijų programas, mokymosi
galimybes kitų šalių mokyklose, įsidarbinimo galimybes
Lietuvos darbo rinkoje ir konsultavimas. Šios paslaugos
teikiamos mokyklose, informavimo centruose,
konsultavimo tarnybose, darbo biržose pagal švietimo
ir mokslo bei socialinės apsaugos ir darbo ministrų
nustatytus reikalavimus. Mokyklų direktorių darbo vieta
yra kabinetas, kuriame jie nemažai laiko praleidžia
tvarkydami įstaigos dokumentaciją. Jiems tenka dirbti
savaitgaliais ir švenčių dienomis, jeigu įstaigoje vyksta
renginiai, kuriuose turi dalyvauti.
121943

Profesinės mokyklos direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Profesinės mokyklos direktorius

Description:

121944

Aukštesniosios mokyklos direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aukštesniosios mokyklos direktorius

Description:

121945

Instituto direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Instituto direktorius

Description:

121946

Planetariumo direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Planetariumo direktorius

Description:
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121947

Bankrutuojančios įmonės administratorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bankrutuojančios įmonės administratorius

Description:

121948

Restruktūrizuojamos įmonės administratorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Restruktūrizuojamos įmonės administratorius

Description:

121949

Įmonės likvidatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įmonės likvidatorius

Description:

122

Produktų gamybos ir paslaugų padalinių [skyrių] vadovai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Produktų gamybos ir paslaugų padalinių [skyrių]
vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Įmonių ar organizacijų, kuriose yra ne mažiau kaip trys Explanatory
vadovai, produktų gamybos ir paslaugų padalinių
notes:
vadovai, konsultuodamiesi su kitų padalinių ar skyrių
vadovais, planuoja, vadovauja ir koordinuoja veiklą,
susijusią su prekių gamyba ar paslaugų teikimu, kai
jiems vadovauja ir pagrindines veiklos gaires nurodo
įmonių ar organizacijų direktoriai ar valdytojai.
Pagrindinės atliekamos užduotys: įmonės ar
organizacijos pagrindinės veiklos, susijusios su prekių
gamyba ar paslaugų teikimu, organizavimas,
planavimas, koordinavimas ir kontrolė; vadovavimas
kasdieninėms operacijoms; darbuotojų parinkimo,
parengimo ir darbo kontrolė; veiklos rezultatų analizė ir
atsiskaitymas už juos įmonių ar organizacijų
direktoriams ar vyriausiesiems valdytojams; veiklos
koordinavimas su kitų padalinių valdytojais;
atstovavimas vadovaujamiems padaliniams
bendradarbiaujant su kitais organizacijos padaliniais ar
kitur. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šios grupės profesijos skirstomos į šiuos
pogrupius: 1221 žemės ūkio, medžioklės,
miškininkystės, ir žuvininkystės produktų gamybos ir
paslaugų padalinių vadovai 1222 Produktų gamybos ir
paslaugų padalinių vadovai 1223 Statybos gaminių ir
paslaugų padalinių vadovai 1224 Didmeninės ir
mažmeninės prekybos ir paslaugų padalinių vadovai
1225 Maitinimo įmonių ir viešbučių paslaugų padalinių
vadovai 1226 Transporto, sandėliavimo ir ryšių
paslaugų padalinių vadovai 1227 Verslo paslaugų
padalinių vadovai 1228 Asmens priežiūros, valymo ir
panašių paslaugų padalinių vadovai 1229 Kitur
nepriskirti produktų gamybos ir paslaugų padalinių
vadovai Šioje grupėje apibrėžiamose grupėse produktų
gamybos ir paslaugų padalinių vadovų darbas
klasifikuojamas pagal devynias plačias ūkinės veiklos
sritis. Šios sritys išsamiau apibrėžiamos Tarptautiniame
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standartiniame ekonominės veiklos rūšių
klasifikatoriuje (ISIC), kurį išleido Jungtinių tautų
sekretoriatas, ST/ESA/STAT/SER.M/4/REV.3/ADA.2,
Niujorkas, 1988 m. 1221 elementarioji grupė žymi
produktų gamybos ir paslaugų padalinių vadovų darbą,
kuris atliekamas įmonėse, klasifikuojamose ISIC A
kategorijoje “žemės ūkis, medžioklė ir miškininkystė”
bei B kategorijoje “žuvininkystė”. 1222 pogrupyje
priskiriamas produktų gamybos ir paslaugų padalinių
vadovų darbas, kuris atliekamas įmonėse,
klasifikuojamose ISIC C kategorijoje “Kasyba ir karjerų
eksploatavimas”, D kategorijoje “Apdirbamoji
pramonė” bei E kategorijoje “Elektros, dujų ir vandens
tiekimas”. 1223 pogrupiui priskiriamas gaminių ir
paslaugų padalinių vadovų darbas, kuris atliekamas
įmonėse, klasifikuojamose ISIC F kategorijoje “Statyba”.
1224 pogrupiui priskiriamas produktų ir paslaugų
padalinių vadovų darbas, kuris atliekamas įmonėse,
klasifikuojamose ISIC G kategorijoje “Didmeninė ir
mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių,
motociklų, asmeninių ir buitinių prietaisų remontas”.
1225 pogrupiui priskiriamas paslaugų padalinių vadovų
darbas, kuris atliekamas įmonėse, klasifikuojamose ISIC
H kategorijoje “Viešbučiai ir restoranai”. 1226
pogrupiui priskiriamas paslaugų padalinių vadovų
darbas, kuris atliekamas įmonėse, klasifikuojamose ISIC
I kategorijoje “Transportas, sandėliavimas ir ryšiai”.
1227 pogrupiui priskiriamas paslaugų padalinių vadovų
darbas, kuris atliekamas įmonėse, klasifikuojamose ISIC
J kategorijoje “Finansinis tarpininkavimas” bei K
kategorijoje “Nekilnojamojo turto, nuomos ir verslo
veikla”. 1228 pogrupiui priskiriamas paslaugų padalinių
vadovų darbas, kuris atliekamas įmonėse,
klasifikuojamose ISIC 90 skyriuje “Užterštų nuotekų
valymo ir atliekų tvarkymo, sanitarijos ir panašios
veiklos rūšys" bei 93 skyriuje “Kitos paslaugos” ir P
kategorijoje “Privatūs namų ūkiai su samdomais
darbuotojais”. 1229 pogrupiui priskiriamas paslaugų
padalinių vadovų darbas, kuris atliekamas įmonėse ar
organizacijose, klasifikuojamose ISIC L kategorijoje
“Valstybės valdymas ir gynimas, privalomasis socialinis
draudimas”, išskyrus 7522 klasę “Gynybos veikla”, M
kategorijoje “Švietimas”, N kategorijoje “Sveikata ir
socialinis darbas”, Q kategorijoje “Tarptautinių
organizacijų ir jų padalinių veikla” ir 92 skyriuje “Poilsio,
pramogų organizavimo, kultūros ir sporto veikla”.
1221

Žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės ir žuvininkystės produktų gamybos ir paslaugų padalinių vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės ir žuvininkystės Description:
produktų gamybos ir paslaugų padalinių vadovai

Aiškinamosios
pastabos:

Šio pogrupio darbuotojai planuoja, vadovauja ir
koordinuoja žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės ir
žuvininkystės ir panašių įmonių pagrindinę veiklą,
susijusią su produktų gamyba, vadovaujami įmonių ar
organizacijų direktorių ar kitų vadovų bei
konsultuodamiesi su kitų padalinių ar skyrių vadovais.
Atliekamos užduotys: (a) gamybinės veiklos
planavimas, vadovavimas ir koordinavimas; (b)
efektyvaus išteklių naudojimo ir gamybos planų
vykdymo užtikrinimas; (c) kasdieninio darbo
organizavimas ir planavimas; (d) sąnaudų kontrolė; (e)
gamybinių ir administracinių priemonių rengimas ir
vadovavimas jų įgyvendinimui; (f) darbų saugos ir su ja
susijusių procedūrų kontrolė; (g) vadovavimas
darbuotojų atrankai, mokymui ir jų darbo kokybės
kontrolė; (h) atstovavimas padaliniui,
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bendradarbiaujant su kitais įmonės padaliniais ar
kitomis organizacijomis; (i) susijusių užduočių atlikimas;
(j) vadovavimas kitų darbuotojų darbui. Čia priskiriamų
profesijų ir pareigybių pavyzdžiai: 1221 01 Žemės ūkio
padalinio vadovas 1221 02 Medienos ruošos padalinio
vadovas 1221 03 Sėklų stoties vedėjas 1221 04
Vyriausiasis agronomas
122101

Žemės ūkio padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žemės ūkio padalinio vadovas

Description:

122102

Medienos ruošos padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos ruošos padalinio vadovas

Description:

122103

Sėklų stoties vedėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sėklų stoties vedėjas

Description:

122104

Vyriausiasis agronomas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriausiasis agronomas

Description:

122105

Vyriausiasis zootechnikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriausiasis zootechnikas

Description:

122106

Žuvininkystės padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žuvininkystės padalinio vadovas

Description:

122107

Žuvivaisos laboratorijos vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žuvivaisos laboratorijos vadovas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Koordinuoja ir kontroliuoja žuvų veisimo bei auginimo Explanatory
veiklą. Laboratorijos vadovas rūpinasi žuvų veisimu,
notes:
auginimu ir priežiūra tvenkiniuose. Laboratorijų vedėjai
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turi išmanyti žuvų anatomiją ir fiziologiją, žuvų rūšis,
mitybą, veisimąsi, auginimo technologiją, , tvenkinių
tipus ir ypatybes, juose veisiamas ir auginamas žuvis,
fizikines ir chemines vandens savybes bei reikalavimus
tvenkinių vandens kokybei, tvenkinių žuvų tankius.
Jiems tenka rūpintis tvenkinių melioracija, vienos ar
kelių rūšių žuvų auginimu, karpių auginimu, dirbtinių
nerštaviečių įrengimu, žuvų perkėlimu iš vienų
tvenkinių į kitus, jų šėrimu. Laboratorijos vadovas
rūpinasi pastatų, mašinų ir įrenginių technine priežiūra
bei einamuoju remontu, samdo darbininkus ir jiems
vadovauja. Labai svarbu išmanyti biologiją, ekonomiką,
buhalteriją, tinkamai planuoti ir organizuoti darbą,
naudotis įvairiais įrenginiais, vairuoti transporto
priemones.
122108

Miškų ūkio padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Miškų ūkio padalinio vadovas

Description:

122109

Medžioklės ūkio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medžioklės ūkio vadovas

Description:

122110

Medžioklės ūkio padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medžioklės ūkio padalinio vadovas

Description:

122111

Girininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Girininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Miškininkystės specialistas, kuris nustatyta tvarka
Explanatory
kontroliuoja tam tikros teritorijos miškingumo
notes:
didinimą, miškų išdėstymą ir kraštovaizdžio formavimą.
Gali dalyvauti atliekant miškų naudojimo programų
ekspertizę ir kontroliuoti, kaip šios programos
vykdomos. Jis derina pagrindinio kirtimo apimtis ir
kontroliuoja, ar laikomasi patvirtintų kirtimo normų,
derina miškotvarkos projektus ir kontroliuoja, kaip
miško valdytojai ir savininkai laikosi šių projektų
reikalavimų naudodami ir atkurdami miškus. Derina ir
kontroliuoja, kaip miško žemė paverčiama kitomis
naudmenomis, derina melioracijos, bendro naudojimo
kelių, naudingųjų iškasenų telkinių, komunikacijų ir kitų
statybos objektų dislokavimo vietas ir projektus.
Nustato miškų ūkio veiklos apribojimus saugomose
teritorijose, grybų, uogų, riešutų, vaistažolių ir kitų
miško produktų rinkimo tvarką ir kontroliuoja jos
laikymąsi, numato retų ir nykstančių augalų, grybų,
gyvūnų apsaugos priemones, kontroliuoja, kad jos būtų
įgyvendintos. Tvirtina gyvūnų ir vaistažolių naudojimo
limitus, reglamentuoja ir kontroliuoja miško
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gyvūnų apskaitą ir naudojimą, kontroliuoja
aviacheminių kovos priemonių naudojimą prieš miško
kenkėjus. Privalo saugoti miškus nuo gaisrų, kenkėjų,
ligų ir kitų neigiamų veiksnių, laiku ir tinkamai atkurti
iškirstą mišką, jį naudoti tokiais būdais, kurie padėtų
mažinti neigiamą poveikį aplinkai, racionaliai
ūkininkauti miško žemėje (miške), palaikyti dirvožemio
našumą, išsaugoti biologinę įvairovę, laikytis
įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose nustatytų
taisyklių. Girininkas - turi teisę: turėti ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka nešioti
tarnybinį ginklą, stabdyti visų rūšių transportą,
gabenantį medieną miškuose esančiais keliais ir miško
žemės teritorijoje, tikrinti šios medienos įsigijimo ir
transportavimo teisėtumo dokumentus, sustabdyti,
apriboti arba uždrausti neteisėtą ūkinę veiklą miško
valdoje, jeigu ja pažeidžiamas įstatymas, kitų norminių
aktų reikalavimai ar daroma žala miškui.
122112

Vyriausiasis veterinarijos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriausiasis veterinarijos gydytojas

Description:

122113

Medelyno [daigyno] vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medelyno [daigyno] vadovas

Description:

1222

Produktų gamybos ir paslaugų padalinių vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Produktų gamybos ir paslaugų padalinių vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Produktų gamybos ir paslaugų padalinių vadovai
Explanatory
planuoja, vadovauja ir koordinuoja įmonių veiklos sritį, notes:
susijusią su prekių gamyba, vadovaujami įmonių
direktorių ir vyriausiųjų valdytojų bei konsultuodamiesi
su kitų padalinių ir skyrių vadovais. Atliekamos
užduotys: (a) veiklos, susijusios su prekių gamyba,
naudingųjų iškasenų gavyba iš žemės gelmių,
paviršinių kasyklų ar karjerų, elektros, dujų ir vandens
gamyba ir paskirstymu, planavimas, valdymas ir
koordinavimas; (b) efektyvaus išteklių naudojimo ir
gamybos planų vykdymo užtikrinimas; (c) kasdieninių
gamybos operacijų organizavimas ir planavimas; (d)
sąnaudų kontrolė; (e) gamybinių ir administracinių
priemonių rengimas ir vadovavimas jų įgyvendinimui;
(f) darbų saugos ir su ja susijusių procedūrų kontrolė;
(g) vadovavimas darbuotojų atrankai, mokymui ir jų
darbo kokybės kontrolė; (h) atstovavimas padaliniui,
bendradarbiaujant su kitais įmonės padaliniais ar
kitomis organizacijomis; (i) susijusių užduočių atlikimas;
(j) vadovavimas kitų darbuotojų darbui. Čia priskiriamų
profesijų ir pareigybių pavyzdžiai: 1222 01 Valdybos
direktorius [viršininkas] 1222 02 Gamybos direktorius
[viršininkas] 1222 03 Elektros stoties direktorius
[viršininkas] 1222 04 Cecho [baro] viršininkas
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122202

Gamybos vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gamybos vadovas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja produkcijos
Explanatory
gamybą įmonėje ar įstaigoje, užtikrina veiksmingą
notes:
įrenginių, medžiagų ir darbuotojų panaudojimą bei
dalyvauja nustatant įmonės ar įstaigos veiklos politiką;
įvertina produkcijai keliamus reikalavimus, įmonės
gamybinį pajėgumą ir gamybos apimtis; tariasi su
generaliniu direktoriumi (vadovu) dėl įmonės ar
įstaigos gamybos politikos ir konsultuojasi su skyrių
vadovais dėl gamybos planavimo reikalų: finansinių
galimybių, turimos darbo jėgos, žaliavų tiekimo,
prekybos ir reklamos bei paskirstymo; pavaldiniams
padedant numato gamybos programą, sudaro laiko ir
išlaidų sąmatas, nustato žaliavų ir darbo jėgos poreikį;
priima sprendimus dėl įmonės eksploatavimo ir
rekomendacijas dėl įrenginių pakeitimo; per savo
tiesioginius pavaldinius kontroliuoja darbo
organizavimą ir koordinuoja gamybos skyriaus veiklą;
numato tikrinimo ir atsiskaitymo už gamybos rezultatus
procedūras; pagal nustatytas taisykles generaliniam
direktoriui (vadovui) teikia ataskaitas apie gamybos
planus, veiklą ir rezultatus . Gali vesti derybas su
gamyboje dirbančiais darbuotojais ar jų atstovais dėl
darbo sąlygų ir užmokesčio nustatymo.

122203

Elektros stoties viršininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros stoties viršininkas

Description:

122204

Cecho [baro] viršininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cecho [baro] viršininkas

Description:

122205

Gamybos padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gamybos padalinio vadovas

Description:

122206

Dirbtuvių viršininkas [vedėjas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dirbtuvių viršininkas [vedėjas]

Description:
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122207

Vyriausiasis technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriausiasis technologas

Description:

122209

Techninis vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Techninis vadovas

Description:

122210

Vyriausiasis mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriausiasis mechanikas

Description:

122211

Vyriausiasis inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriausiasis inžinierius

Description:

122212

Vyriausiasis energetikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriausiasis energetikas

Description:

122213

Vyriausiasis radiologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriausiasis radiologas

Description:

122214

Vyriausiasis geologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriausiasis geologas

Description:

122215

Vyriausiasis metrologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriausiasis metrologas

Description:
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122216

Vyriausiasis hidrotechnikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriausiasis hidrotechnikas

Description:

122217

Pamainos meistras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pamainos meistras

Description:

122218

Gamybos meistras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gamybos meistras

Description:

122219

Cecho [baro] meistras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cecho [baro] meistras

Description:

122220

Vyriausiasis cecho [baro] inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriausiasis cecho [baro] inžinierius

Description:

122221

Įmonės [cecho, baro] pamainos viršininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įmonės [cecho, baro] pamainos viršininkas

Description:

122222

Vyriausiasis konstruktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriausiasis konstruktorius

Description:

1223

Statybos gaminių ir paslaugų padalinių vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Statybos gaminių ir paslaugų padalinių vadovai

Description:

Aiškinamosios

Statybos gaminių ir paslaugų padalinių vadovai

Explanatory
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pastabos:

planuoja, vadovauja ir koordinuoja įmonės veiklos sritį, notes:
susijusią su statyba, vadovaujami įmonių direktorių ir
vyriausiųjų valdytojų bei konsultuodamiesi su kitų
padalinių ir skyrių vadovais. Atliekamos užduotys: (a)
veiklos, susijusios su statybos darbais, planavimas,
valdymas ir koordinavimas; (b) efektyvaus išteklių
naudojimo ir gamybos planų vykdymo užtikrinimas; (c)
kasdieninių gamybos operacijų organizavimas ir
planavimas; (d) sąnaudų kontrolė; (e) gamybinių ir
administracinių priemonių rengimas ir vadovavimas jų
įgyvendinimui; (f) darbų saugos ir su ja susijusių
procedūrų kontrolė; (g) vadovavimas darbuotojų
atrankai, mokymui ir jų darbo kokybės kontrolė; (h)
atstovavimas padaliniui, bendradarbiaujant su kitais
įmonės padaliniais ar kitomis organizacijomis; (i)
susijusių užduočių atlikimas; (j) vadovavimas kitų
darbuotojų darbui. Čia priskiriamų profesijų ir
pareigybių pavyzdžiai: 1223 01 Statybos padalinio
vadovas 1223 02 Vyriausiasis dailininkas 1223 03
Vyriausiasis architektas 1223 04 Kapitalinės statybos
padalinio vadovas

122301

Statybos padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statybos padalinio vadovas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Statybos padalinio vadovas organizuoja ir koordinuoja
statybos padalinio statybinę veiklą. Statybos padalinio
vadovas organizuoja statybos darbų vykdymą pagal
numatytus terminus, atlieka darbus pagal
konstruktorių, projektuotojų, architektų projektus.
Statybos padalinių vadovai turi būti įgiję tiek
fundamentaliųjų, tiek vadybos mokslų teorinių bei
praktinių žinių, kad galėtų sėkmingai vadovauti
pramonės objektų ir gyvenamųjų namų statybai. Pagal
projektus jie sudaro darbų užduotis, kontroliuoja jų
vykdymą, tvarko atliekamų darbų apskaitą. Pagal
sudarytas sąmatas jie rūpinasi optimaliu medžiagų ir
žaliavų, gamybinių pajėgumų naudojimu. Statybos
padalinio vadovai tikrina medžiagų kokybę, rengia
techninę dokumentaciją, sudaro darbų grafikus,
apskaičiuoja darbo jėgos bei mechanizmų poreikį,
nustato racionalų jų naudojimo režimą, tikslina
statybinių konstrukcijų parametrus, pagal sąmatas
atlieka skaičiavimus, daro brėžinius ir grafikus. Kai
naudojamos projekte nenumatytos medžiagos,
konstrukcijos ar mechanizmai, statybos darbų eigoje
šie skaičiavimai yra tikslinami ir taisomi. Statybos
padalinio vadovai organizuoja statybinių medžiagų
tiekimą, rūpinasi transportu ir daugeliu kitų
organizacinių dalykų. Planuojant darbus vadovui tenka
bendradarbiauti su inžinieriais, technologais,
ekonomistais, architektais ir kitais konstravimo
specialistais. Labai svarbu gebėti bendrauti, dirbti ilgai
ir skirtingu paros metu, valdyti konfliktines situacijas.
Darbas labai įtemptas ir dinamiškas, jo sąlygos
priklauso nuo užduoties. Statybos valdybos kontora –
vadovų darbo vieta, antra vertus, vadovai turi nuolat,
nepaisydami oro sąlygų, lankytis statybvietėse ir darbų
aikštelėse, kuriose nuolat kontroliuoja atliekamų darbų
kokybę.

Explanatory
notes:
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122302

Vyriausiasis dailininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriausiasis dailininkas

Description:

122303

Vyriausiasis architektas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriausiasis architektas

Description:

122304

Kapitalinės statybos padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kapitalinės statybos padalinio vadovas

Description:

122305

Techninės priežiūros vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Techninės priežiūros vadovas

Description:

122306

Bendrųjų statybos darbų vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bendrųjų statybos darbų vadovas

Description:

122307

Specialiųjų statybos darbų vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Specialiųjų statybos darbų vadovas

Description:

1224

Didmeninės ir mažmeninės prekybos ir paslaugų padalinių vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Didmeninės ir mažmeninės prekybos ir paslaugų
padalinių vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Didmeninės ir mažmeninės prekybos ir paslaugų
padalinių vadovai planuoja, vadovauja ir koordinuoja
įmonės veiklos sritį, susijusią su prekyba, vadovaujami
įmonių direktorių ir vyriausiųjų valdytojų bei
konsultuodamiesi su kitų padalinių ir skyrių vadovais.
Atliekamos užduotys: (a) veiklos, susijusios su įmonės
prekyba, planavimas, valdymas ir koordinavimas; (b)
efektyvaus išteklių naudojimo ir prekybos planų
vykdymo užtikrinimas; (c) kasdieninių prekybos

Explanatory
notes:
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operacijų organizavimas ir planavimas; (d) sąnaudų
kontrolė; (e) gamybinių ir administracinių priemonių
rengimas ir vadovavimas jų įgyvendinimui; (f) darbų
saugos ir su ja susijusių procedūrų kontrolė; (g)
vadovavimas darbuotojų atrankai, mokymui ir jų darbo
kokybės kontrolė; (h) atstovavimas padaliniui,
bendradarbiaujant su kitais įmonės padaliniais ar
kitomis organizacijomis; (i) susijusių užduočių atlikimas;
(j) vadovavimas kitų darbuotojų darbui. Čia priskiriamų
profesijų ir pareigybių pavyzdžiai: 1224 01 Parduotuvės
skyriaus vedėjas 1224 02 Mažmeninės prekybos
padalinio vadovas 1224 03 Didmeninės prekybos
padalinio vadovas 1224 04 Veterinarijos vaistinės
vedėjas
122401

Parduotuvės skyriaus vedėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Parduotuvės skyriaus vedėjas

Description:

122402

Mažmeninės prekybos padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mažmeninės prekybos padalinio vadovas

Description:

122403

Didmeninės prekybos padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Didmeninės prekybos padalinio vadovas

Description:

122404

Veterinarijos vaistinės vedėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Veterinarijos vaistinės vedėjas

Description:

1225

Maitinimo įmonių ir viešbučių paslaugų padalinių vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Maitinimo įmonių ir viešbučių paslaugų padalinių
vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Restoranų ir viešbučių paslaugų padalinių vadovai
Explanatory
planuoja, vadovauja ir koordinuoja įmonės veiklos sritį, notes:
susijusią su viešbučių ir restoranų teikiamomis
paslaugomis (apgyvendinimu, maisto tiekimu ir pan.),
vadovaujami įmonių direktorių ir vyriausiųjų valdytojų
bei konsultuodamiesi su kitų padalinių ir skyrių
vadovais. Atliekamos užduotys: (a) veiklos, susijusios su
apgyvendinimu, maisto tiekimu ir panašiomis
paslaugomis, planavimas, valdymas ir koordinavimas;
(b) efektyvaus išteklių naudojimo ir darbo grafikų
laikymosi užtikrinimas; (c) kasdieninių operacijų
organizavimas ir planavimas; (d) sąnaudų kontrolė; (e)
gamybinių ir administracinių priemonių rengimas ir
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vadovavimas jų įgyvendinimui; (f) darbų saugos ir su ja
susijusių procedūrų kontrolė; (g) vadovavimas
darbuotojų atrankai, mokymui ir jų darbo kokybės
kontrolė; (h) atstovavimas padaliniui,
bendradarbiaujant su kitais įmonės padaliniais ar
kitomis organizacijomis; (i) susijusių užduočių atlikimas;
(j) vadovavimas kitų darbuotojų darbui. Čia priskiriamų
profesijų ir pareigybių pavyzdžiai: 1225 01 Viešbučio
padalinio vadovas 1225 02 Maitinimo padalinio
vadovas [valgyklos vedėjas] 1225 03 Maisto gamybos
vedėjas
122501

Viešbučio padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Viešbučio padalinio vadovas

Description:

122502

Maitinimo padalinio vadovas [valgyklos vedėjas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Maitinimo padalinio vadovas [valgyklos vedėjas]

Description:

122503

Maisto gamybos vedėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Maisto gamybos vedėjas

Description:

1226

Transporto, sandėliavimo ir ryšių paslaugų padalinių vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Transporto, sandėliavimo ir ryšių paslaugų padalinių
vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Transporto, sandėliavimo ir ryšių paslaugų padalinių
Explanatory
vadovai planuoja, vadovauja ir koordinuoja įmonės
notes:
veiklos sritį, susijusią su atitinkamų paslaugų teikimu,
vadovaujami įmonių direktorių ir vyriausiųjų valdytojų
bei konsultuodamiesi su kitų padalinių ir skyrių
vadovais. Atliekamos užduotys: (a) veiklos, susijusios su
atitinkamų paslaugų teikimu, planavimas, valdymas ir
koordinavimas; (b) efektyvaus išteklių naudojimo ir
reikiamo paslaugų kiekio užtikrinimas; (c) kasdieninių
aptarnavimo sferos operacijų organizavimas ir
planavimas; (d) sąnaudų kontrolė; (e) gamybinių ir
administracinių priemonių rengimas ir vadovavimas jų
įgyvendinimui; (f) darbų saugos ir su ja susijusių
procedūrų kontrolė; (g) vadovavimas darbuotojų
atrankai, mokymui ir jų darbo kokybės kontrolė; (h)
atstovavimas padaliniui, bendradarbiaujant su kitais
įmonės padaliniais ar kitomis organizacijomis; (i)
susijusių užduočių atlikimas; (j) vadovavimas kitų
darbuotojų darbui. Čia priskiriamų profesijų ir
pareigybių pavyzdžiai: 1226 01 Ryšių padalinio vadovas
1226 02 Pašto skyriaus viršininkas 1226 03 Geležinkelio
stoties viršininkas 1226 04 Traukinio viršininkas
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122601

Ryšių padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ryšių padalinio vadovas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja elektroninių ryšių Explanatory
ir telekomunikacijų paslaugų teikimą bei dalyvauja
notes:
kuriant šių paslaugų teikimo ir plėtros politiką: įvertina
teikiamų paslaugų pakankamumą, atsižvelgiant į
esamas apimtis ir galimas kitimo tendencijas bei
įrengtų įrenginių išgales; konsultuojasi su generaliniu
direktoriumi (vadovu) ir kitų skyrių vadovais bei kuria
veiklos ir plėtros politiką; kuria ir užtikrina veiksmingą
paslaugų teikimą, kontroliuoja ir koordinuoja paslaugų
teikimo veiklą ir sprendžia su šia veikla susijusius
klausimus ; teikia ataskaitas generaliniam elektroninių
ryšių ir telekomunikacijų paslaugų direktoriui (vadovui).
Gali dalyvauti nustatant paslaugų tarifus. Gali atlikti
visas ar kai kurias šių funkcijų teritoriniame elektroninių
ryšių ir telekomunikacijų paslaugų skyriuje bei
atsiskaityti pagrindinei šios srities valdymo institucijai.

122602

Pašto skyriaus viršininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pašto skyriaus viršininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vadovauja pašto skyriui, kontroliuoja ir koordinuoja
Explanatory
pašto skyriaus darbą bei organizuoja paslaugų teikimą: notes:
pašto ženklų pardavimą, telegramų siuntimą ir
priėmimą, pensijų išmokėjimą, atlieka taupomojo
banko pavedimus, perveda pinigus; koordinuoja
pavaldžių darbuotojų veiklą ir organizuoja jų mokymą;
kontroliuoja darbų saugos ir su ja susijusias
procedūras; nagrinėja klientų nusiskundimus ir
skundus; periodiškai atsiskaito regioniniam pašto
paslaugų direktoriui. Gali samdyti laikinus darbuotojus
ir kontroliuoti pašto poskyrių veiklą savo rajone.

122603

Geležinkelio stoties viršininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geležinkelio stoties viršininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja geležinkelio
stotyje keleiviams teikiamas paslaugas: bilietų
pardavimą ir patikrinimą, bagažo sutvarkymą, pašto
siuntų priėmimą ir informacijos teikimą klientams;
prižiūri visų traukinių eismą savo stoties reguliavimo
sferoje; koordinuoja pavaldžių darbuotojų veiklą;
atlieka apsaugos priemonių taikymo priežiūrą;
nagrinėja nusiskundimus ir skundus dėl aptarnavimo
kokybės; reguliariai atsiskaito skyriaus ar regiono
vadovui. Gali samdyti laikinus darbuotojus. Gali
kontroliuoti prekių surinkimą ir pristatymą kelių
transportu.

Explanatory
notes:
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122604

Traukinio viršininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Traukinio viršininkas

Description:

122605

Autobusų stoties viršininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Autobusų stoties viršininkas

Description:

122606

Transporto padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto padalinio vadovas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja kelių, geležinkelio, Explanatory
oro ar vandens transporto įmonės ar organizacijos
notes:
veiklą, dalyvauja kuriant jos politiką: organizuoja
veiksmingą krovinių ir keleivių vežimo darbą, užtikrina
optimalų ir efektyvų įrangos bei transporto priemonių
panaudojimą, tvarkymą, remontą; konsultuojasi su
generaliniu direktoriumi (vadovu) ir kitų padalinių
vadovais vežimo planavimo klausimais bei dalyvauja
kuriant vežimo operacijų atlikimo politiką; kuria ir
tvirtina krovinių pervežimo bei keleivių aptarnavimo
metodus ir procedūras, tvarkaraščius ir maršrutus; veda
derybas su kitomis transporto organizacijomis ir
atstovauja savo organizacijai vyriausybinėse ir kitose
valdžios institucijose; teikia ataskaitas generaliniam
direktoriui apie vežimo operacijų vykdymą. Gali
planuoti keleivinio ir krovininio transporto paslaugų
plėtimą bei vesti derybas su pagrindiniais vartotojais.
Gali atlikti visus arba kai kuriuos iš čia išvardytų darbų
teritoriniame transporto, sandėliavimo ir ryšių paslaugų
padalinyje.

122607

Sandėlio vedėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sandėlio vedėjas

Description:

122608

Krovinių padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Krovinių padalinio vadovas

Description:

122609

Geležinkelio ruožo viršininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Geležinkelio ruožo viršininkas

122610

Geležinkelio ruožo meistras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geležinkelio ruožo meistras

Description:

122611

Tiltų meistras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tiltų meistras

Description:

122612

Kelių meistras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelių meistras

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kelių meistras eksploatuoja, remontuoja ir tiesia
Explanatory
susisiekimo kelius, vadovauja kitiems darbininkams.
notes:
Kelių meistras vykdo kelių tiesybos darbus,
eksploatuoja ir remontuoja statinius, nustato kelių
tiesybos ir statybos darbų apimtis, parenka darbui
transporto priemones bei kelių ir statybos mašinas,
teikia rekomendacijas dėl racionalaus jų panaudojimo.
Dalyvauja atliekant geodezijos darbus. Kelių meistras
gali vadovauti valstybinėms, akcinėms ir privačioms
kelių tiesimo bei statybos įmonėms, gali dirbti
geležinkelių, automobilių kelių, oro uostų, pramoninių
ir civilinių pastatų statybos ir eksploatavimo
organizacijose, gali imtis privataus verslo. Kelių
meistras stebi darbų eigą ir sprendžia pasitaikančias
problemas. Kartais kelių tiesybos ar remonto terminai ir
ypatybės gali versti dirbti viršvalandžius, taip pat
švenčių dienomis ar naktį. Tenka prisitaikyti prie
nepalankių oro ar aplinkos sąlygų. Labai svarbu
gebėjimas dirbti savarankiškai ir grupėje, kitų veiklos
kontroliavimas ir planavimas, gebėjimas vadovauti,
gebėjimas bendrauti žodžiu ir raštu.

1227

Verslo paslaugų padalinių vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Verslo paslaugų padalinių vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Verslo paslaugų padalinių vadovai planuoja, vadovauja Explanatory
ir koordinuoja įmonės veiklos sritį, susijusią su verslo
notes:
paslaugų teikimu klientams, vadovaujami įmonių
direktorių ir vyriausiųjų valdytojų bei konsultuodamiesi
su kitų padalinių ir skyrių vadovais. Atliekamos
užduotys: (a) veiklos, susijusios su verslo paslaugų bankininkystės, draudimo, nekilnojamojo turto,
duomenų apdorojimo, rinkos tyrimo, apskaitos,
architektūros, pastatų valymo, techninio tikrinimo ir
analizės, reklamavimo ir pakavimo - teikimu klientams,
planavimas, valdymas ir koordinavimas; (b) efektyvaus
išteklių naudojimo ir darbo grafikų laikymosi
užtikrinimas; (c) kasdieninių operacijų organizavimas ir
planavimas; (d) sąnaudų kontrolė; (e) gamybinių ir
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administracinių priemonių rengimas ir vadovavimas jų
įgyvendinimui; (f) darbų saugos ir su ja susijusių
procedūrų kontrolė; (g) vadovavimas darbuotojų
atrankai, mokymui ir jų darbo kokybės kontrolė; (h)
atstovavimas padaliniui, bendradarbiaujant su kitais
įmonės padaliniais ar kitomis organizacijomis; (i)
susijusių užduočių atlikimas; (j) vadovavimas kitų
darbuotojų darbui. Čia priskiriamų profesijų ir
pareigybių pavyzdžiai: 1227 01 Verslo paslaugų
padalinio vadovas
122701

Verslo paslaugų padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Verslo paslaugų padalinio vadovas

Description:

1228

Asmens priežiūros, valymo ir panašių paslaugų padalinių vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Asmens priežiūros, valymo ir panašių paslaugų
padalinių vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmens priežiūros, valymo ir susijusių paslaugų
Explanatory
padalinių vadovai planuoja, vadovauja ir koordinuoja
notes:
įmonės veiklos sritį, susijusią su šių paslaugų teikimu,
vadovaujami įmonių direktorių ir vyriausiųjų valdytojų
bei konsultuodamiesi su kitų padalinių ir skyrių
vadovais. Atliekamos užduotys: (a) veiklos, susijusios su
asmens priežiūros, valymo ir susijusių paslaugų
teikimu, planavimas, valdymas ir koordinavimas; (b)
efektyvaus išteklių naudojimo ir darbo grafiko
laikymosi užtikrinimas; (c) kasdieninių prekybos
operacijų organizavimas ir planavimas; (d) sąnaudų
kontrolė; (e) gamybinių ir administracinių priemonių
rengimas ir vadovavimas jų įgyvendinimui; (f) darbų
saugos ir su ja susijusių procedūrų kontrolė; (g)
vadovavimas darbuotojų atrankai, mokymui ir jų darbo
kokybės kontrolė; (h) atstovavimas padaliniui,
bendradarbiaujant su kitais įmonės padaliniais ar
kitomis organizacijomis; (i) susijusių užduočių atlikimas;
(j) vadovavimas kitų darbuotojų darbui. 1228 01
Buitinių paslaugų padalinio vadovas 1228 02 Valymo
paslaugų padalinio vadovas 1228 03 Asmens priežiūros
paslaugų padalinio vadovas 1228 04 Kapinių vedėjas

122801

Buitinių paslaugų padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Buitinių paslaugų padalinio vadovas

Description:

122802

Valymo paslaugų padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valymo paslaugų padalinio vadovas

Description:
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122803

Asmens priežiūros paslaugų padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Asmens priežiūros paslaugų padalinio vadovas

Description:

122804

Kapinių vedėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kapinių vedėjas

Description:

1229

Kitur nepriskirti produktų gamybos ir paslaugų padalinių vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti produktų gamybos ir paslaugų
padalinių vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Į šį pogrupį pateko padalinių vadovai, nepriskirti
Explanatory
kitiems 122 grupės “Produktų gamybos ir paslaugų
notes:
padalinių vadovai” pogrupiams. Čia, pavyzdžiui, turėtų
būti priskiriami tie vadovai, kurie planuoja, vadovauja ir
koordinuoja įmonių ar organizacijų, susijusių su
vyriausybės organų valdymo ir kitomis operacijomis,
valstybinių ir privačių švietimo įstaigų, sveikatos
apsaugos ir socialinio darbo, poilsio, kultūros ir sporto
paslaugomis ir renginiais bei organizacijų,
nepriklausančių vietinei jurisdikcijai, paslaugomis ir
operacijomis. Tokiais atvejais jų atliekamos užduotys
būtų šios: (a) valstybinių operacijų, susijusių su
valstybinio sektoriaus veikla, pavyzdžiui, pinigų atsargų
kontrole ar apmokestinimo tvarka, įvairiais valstybinio
verslo nuostatais, taip pat civilinės tarnybos valdymu ir
panašia veikla, planavimas, vadovavimas jai ir
koordinavimas; (b) veiklos, susijusios su užsienio
politikos, viešosios tvarkos ir saugumo reikalų valdymu
ir operacijomis, planavimas, vadovavimas jai ir
koordinavimas; (c) veiklos, susijusios su valstybės
finansuojamų socialinės apsaugos priemonių valdymu
ir operacijomis, planavimas, vadovavimas jai ir
koordinavimas; (d) veiklos, susijusios su valstybine ir
privačia švietimo sistema, planavimas, vadovavimas jai
ir koordinavimas; (e) veiklos, susijusios su sveikatos
priežiūra ir socialiniu darbu, planavimas, vadovavimas
jai ir koordinavimas; (f) veiklos, susijusios su poilsio,
kultūros ir sporto renginiais bei paslaugomis,
planavimas, vadovavimas jai ir koordinavimas; (g)
veiklos, susijusios su vietos jurisdikcijai nepriklausančių
organizacijų operacijomis, planavimas, vadovavimas jai
ir koordinavimas; (h) susijusių užduočių atlikimas; (i)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šiam pogrupiui
priskiriamų profesijų ir pareigybių pavyzdžiai: 1229 01
Kultūrinės veiklos padalinio vadovas 1229 02 Švietimo
padalinio [centro@skyriaus] vadovas 1229 03
Universiteto [kolegijos] fakulteto dekanas 1229 06
Įstaigos padalinio vadovas
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122901

Kultūrinės veiklos padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kultūrinės veiklos padalinio vadovas

Description:

122902

Švietimo padalinio [centro, skyriaus] vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Švietimo padalinio [centro, skyriaus] vadovas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Švietimo padalinio vadovai apibrėžia auklėjamuosius,
Explanatory
mokomuosius tikslus ir numato veiklos būdus bei
notes:
procedūras jiems įgyvendinti. Sklandžiai mokymo
įstaigų veiklai organizuoti reikalingi kompetentingi
vadovai, kurie geba numatyti vadovavimo kryptis ir
kasdieninę įvairių švietimo įstaigų – bendrojo lavinimo
mokyklų, profesinio mokymo mokyklų, aukštesniųjų
mokyklų, universitetų – veiklą. Pradinėms ir vidurinėms
bendrojo lavinimo mokykloms vadovauja direktoriai. Jų
pagrindinė atsakomybė – kompetentingi nurodymai ir
reikalavimai, vadovaujantis švietimo įstatymu.
Mokyklos vadovas: vadovauja mokyklos strateginio
plano ir metinių veiklos programų, mokyklos švietimo
programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus
ugdymo procese dalyvaujančius asmenis bei
aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių
aprašymus; atsako už informacijos paskelbimą,
demokratinį mokyklos valdymą. Užtikrina
bendradarbiavimu pagrįstus santykius, Mokytojo etikos
normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus,
bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir
nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką,
saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto,
prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką;
analizuoja mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę,
inicijuoja mokyklos vidaus audito vykdymą ir atsako už
mokyklos veiklos rezultatus; atlieka mokyklos steigėjo
priskirtas funkcijas, mokyklos nuostatuose ir pareigybės
aprašyme įtvirtintas. Direktoriai palaiko nuolatinį ryšį su
švietimo skyriais, Švietimo ir mokslo bei Kultūros
ministerijomis. Jie rengia mokytojų ir mokinių
susirinkimus, pedagogų tarybos posėdžius, pataria ir
sprendžia iškylančius darbo klausimus, susitinka su kitų
mokyklų direktoriais, visuomeninių organizacijų
atstovais. Direktoriaus pavaduotojai atsakingi už
pamokų tvarkaraščio sudarymą, užklasinės veiklos
organizavimą, mokomojo proceso priežiūrą, mokyklos
ūkio tvarkymą. Jie dalyvauja pamokose, apžvelgia
mokomuosius tikslus ir mokymo medžiagą.
Pavaduotojai taip pat konsultuoja moksleivius ir
pedagogus asmeniniais, auklėjamaisiais ir profesiniais
klausimais. Mokymo procesui aukštosiose mokyklose
vadovauja rektoriai ir prorektoriai, fakultetų dekanai ir
prodekanai, katedrų vedėjai, tačiau jų veiklos ir
atsakomybės pobūdis ir mastas yra kur kas platesnis ir
sudėtingesnis. Labai svarbu gebėti bendrauti,
vadovauti, organizuoti, kontroliuoti situaciją, išmanyti
psichologiją. Švietimo padalinių vadovų darbo vieta yra
kabinetas, kuriame jie nemažai laiko praleidžia
tvarkydami įstaigos dokumentaciją. Jiems tenka dirbti
savaitgaliais ir švenčių dienomis, jeigu įstaigoje vyksta
renginiai, kuriuose turi dalyvauti.
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122903

Universiteto [kolegijos] fakulteto dekanas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Universiteto [kolegijos] fakulteto dekanas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris atstovauja fakultetui, atsako už Senato ir Explanatory
rektorato nutarimų įgyvendinimą fakultete. Jis teikia
notes:
siūlymus rektoriui, rektoratui, prorektoriams,
koordinuoja ir organizuoja mokslo ir studijų procesą
fakultete, leidžia įsakymus ir duoda nurodymus,
privalomus fakulteto padaliniams, darbuotojams,
studentams ir klausytojams. Rūpinasi studijomis ir
mokslu fakultete, garantuoja tvarką jame. Tvarko
studentų priėmimo, kėlimo į aukštesnį kursą,
akademinių atostogų suteikimo ir šalinimo klausimus,
skatina studentus ir skiria jiems drausmines nuobaudas
teikdamas rektoriui įforminti įsakymu. Kasmet
atsiskaito mokslo įstaigos Tarybai už fakulteto veiklą.

122904

Universiteto [kolegijos] fakulteto prodekanas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Universiteto [kolegijos] fakulteto prodekanas

Description:

122905

Koncertų [spektaklių ir kitų renginių] organizatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Koncertų [spektaklių ir kitų renginių] organizatorius

Description:

122906

Įstaigos padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įstaigos padalinio vadovas

Description:

122907

Vyriausiasis režisierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriausiasis režisierius

Description:

122908

Katedros vedėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Katedros vedėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris vadovauja mokslo ir mokymo darbui
katedroje, žiūri tvarkos. Jis organizuoja ir koordinuoja
katedros darbą, dalyvauja rengiant specialybių ir
specializacijų programas, mokslo darbus, vadovėlius,
mokymo priemones ir kitus leidinius, siūlo specialybių
ir specializacijų studijų planų projektus; siūlo fakulteto

Explanatory
notes:
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tarybai konkurso būdu rinkti asmenis pedagoginiam ir
mokslo darbui; siūlo fakulteto tarybai kandidatus
docento ir profesoriaus vardui, taip pat kandidatus į
katedros vedėjus; tarpininkauja dekanui studentų
specialybės arba specializacijos keitimo atveju;
savarankiškai sudaro bendradarbiavimo sutartis
(išskyrus tas, kurias gali sudaryti tik juridinis asmuo) su
mokymo, mokslo ir gamybos įstaigomis. Kviečia
katedros susirinkimus ir jiems pirmininkauja. Katedros
vedėją pavaduoja jo paskirtas pavaduotojas.
Kandidatus į katedros vedėjus slaptu balsavimu
paprasta balsų dauguma renka katedros pedagoginis
personalas ir tie mokslo darbuotojai, kurie pastaruosius
trejus metus dirbo katedroje pedagoginį darbą ne
mažesniu kaip 200 valandų metiniu krūviu. Katedros
vedėjo kadencija - penkeri metai. Aukščiausiasis
katedros valdymo organas yra visuotinis katedros
narių, dirbančių pedagoginį darbą, ir mokslo
darbuotojų, turinčių mokslo laipsnius, susirinkimas. Jo
nutarimai privalomi visiems katedros darbuotojams.
122909

Sveikatos priežiūros padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sveikatos priežiūros padalinio vadovas

Description:

122910

Televizijos [radijo] programų direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Televizijos [radijo] programų direktorius

Description:

122911

Poilsio organizavimo padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Poilsio organizavimo padalinio vadovas

Description:

122912

Socialinio darbo įstaigos padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Socialinio darbo įstaigos padalinio vadovas

Description:

122913

Bibliotekos vedėjas [direktorius]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bibliotekos vedėjas [direktorius]

Description:

122914

Sporto įstaigos [mokyklos, klubo, centro, bazės] padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

71/1 365

LPK-2005

Pavadinimas:

Sporto įstaigos [mokyklos, klubo, centro, bazės]
padalinio vadovas

122915

Kelionių įstaigos [agentūros, biuro, centro] padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelionių įstaigos [agentūros, biuro, centro] padalinio
vadovas

Description:

122916

Biuro viršininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Biuro viršininkas

Description:

122917

Darbų saugos skyriaus viršininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbų saugos skyriaus viršininkas

Description:

122918

Laboratorijos viršininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laboratorijos viršininkas

Description:

122919

Vaikų darželio [lopšelio, lopšelio-darželio] direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaikų darželio [lopšelio, lopšelio-darželio] direktorius

Description:

122920

Klubo direktorius [vedėjas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Klubo direktorius [vedėjas]

Description:

122921

Orkestro vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Orkestro vadovas

Description:
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122922

Socialinės paramos skyriaus vedėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Socialinės paramos skyriaus vedėjas

Description:

122923

Vyriausiasis programų direktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriausiasis programų direktorius

Description:

122924

Vyriausiasis laikraščio [žurnalo] redaktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriausiasis laikraščio [žurnalo] redaktorius

Description:

122925

Atsakingasis sekretorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Atsakingasis sekretorius

Description:

122926

Vyriausiasis kino studijos redaktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriausiasis kino studijos redaktorius

Description:

122927

Prodiuseris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prodiuseris

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris užtikrina ir koordinuoja finansinius,
Explanatory
pardavimo ir eksploatacinius kino filmų, televizijos,
notes:
teatro, muzikos, šokių programų ir įvairių reginių
rengimo klausimus. Prodiuseris finansiniu požiūriu
vertina kino filmų, programų ir reginių temas, sudaro
būtiną sąmatą, bendrauja su rėmėjais, siekdamas gauti
finansinę paramą, samdo kūrybines ir technines grupes
kino filmui ar programai kurti, rengia filmavimo planus
ir stebi jų vykdymą, užtikrina, kad nebūtų viršytos
disponuojamos finansinės lėšos. Atsako už techninės
įrangos, lėšų įsisavinimą, efektyvų personalo darbą.
Kartais prodiuseris ir pats gali režisuoti spektaklį ar kino
filmą. Dirbama labai įvairioje aplinkoje, atsižvelgiant į
gamybos pobūdį. Reikalingi vadybiniai įgūdžiai, sveika
nuovoka, gebėjimas įvertinti žmones.
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122929

Veterinarijos gydyklos vedėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Veterinarijos gydyklos vedėjas

Description:

122930

Veterinarijos stoties [punkto] vedėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Veterinarijos stoties [punkto] vedėjas

Description:

122931

Veterinarijos laboratorijos vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Veterinarijos laboratorijos vadovas

Description:

123

Kitų padalinių vadovai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kitų padalinių vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Įmonių ar organizacijų, kuriose turi būti ne mažiau kaip Explanatory
trys vadovai, kiti padalinių vadovai planuoja, vadovauja notes:
ir koordinuoja tam tikrą įmonių ar organizacijų veiklą,
vadovaujami įmonių ar organizacijų direktorių ar
vyriausiųjų valdytojų bei konsultuodamiesi su kitų
padalinių ir skyrių vadovais. Pagrindinės atliekamos
užduotys: savo padalinio veiklos planavimas,
organizavimas, vadovavimas ir koordinavimas;
kasdieninių darbo operacijų organizavimas ir
planavimas; vadovavimas darbuotojų atrankai,
mokymui ir darbo kokybės kontrolė; veiklos rezultatų
analizė ir atsiskaitymas už juos direktoriams ir
vyriausiesiems valdytojams; veiklos koordinavimas ir
bendravimas su kitų padalinių vadovais; atstovavimas
vadovaujamiems padaliniams, bendradarbiaujant su
kitomis organizacijos padaliniais ar kitomis
organizacijomis. Šią grupę sudaro 8 pogrupiai: 1231
Finansų ir valdymo padalinių vadovai 1232 Personalo ir
darbo santykių padalinių vadovai 1233 Rinkotyros,
rinkodaros ir pardavimo padalinių vadovai 1234
Reklamos ir ryšių su visuomene padalinių vadovai 1235
Tiekimo ir platinimo padalinių vadovai 1236
Informatikos ir kompiuterijos padalinių vadovai 1237
Mokslinių tyrimų ir plėtros padalinių vadovai 1239 Kitur
nepriskirti padalinių vadovai

1231

Finansų ir valdymo padalinių vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Finansų ir valdymo padalinių vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Finansų ir valdymo padalinių vadovai planuoja,
Explanatory
vadovauja ir koordinuoja įmonių ar organizacijų vidaus notes:
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valdymo ar finansines operacijas, vadovaujami
direktorių ir vyriausiųjų valdytojų bei konsultuodamiesi
su kitų padalinių vadovais. Atliekamos užduotys: (a)
įmonės ar organizacijos vidaus valdymo ar finansinių
operacijų planavimas, vadovavimas joms,
koordinavimas ir organizavimas; (b) įmonės ar
organizacijos finansinės padėties analizė ir įvertinimas,
biudžetų sudarymas ir įvairių finansinių operacijų
priežiūra; (c) išlaidų kontroliavimas ir efektyvaus išteklių
naudojimo užtikrinimas; (d) darbo ir administracinių
procedūrų sukūrimas ir vadovavimas jų atlikimui; (e)
kasdieninių operacijų planavimas ir organizavimas; (f)
vadovavimas darbuotojų atrankai ir mokymui, jų darbo
kokybės kontrolė; (g) atstovavimas padaliniui,
bendradarbiaujant su kitais organizacijos padaliniais ar
kitomis organizacijomis; (h) susijusių užduočių
atlikimas; (i) vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia
priskiriamų profesijų ir pareigybių pavyzdžiai: 1231 01
Vyriausias buhalteris 1231 02 Apskaitos padalinio
vadovas 1231 03 Valdymo padalinio vadovas 1231 04
Biudžeto padalinio vadovas
123101

Vyriausiasis buhalteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriausiasis buhalteris

Description:

123102

Apskaitos padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apskaitos padalinio vadovas

Description:

123103

Valdymo padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valdymo padalinio vadovas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja pramonės,
Explanatory
prekybos ar kurios nors kitos įstaigos ar organizacijos
notes:
vidaus administravimo veiklą ir dalyvauja kuriant
organizacijos administravimo politiką: įvertina
organizacijos poreikius registrų įrašams, informacijai,
ryšiams ir kitoms bendrojo pobūdžio paslaugoms;
konsultuojasi su generaliniu direktoriumi (vadovu) ir
skyrių vadovais dėl veiklos koordinavimo bei dalyvauja
kuriant administravimo politiką; planuoja ir organizuoja
administravimo bei bendrąsias paslaugas, nustato
atitinkamas procedūras informacijai ir ryšių
paslaugoms užtikrinti, rodo iniciatyvą organizavimo
metodams studijuoti ir pažangioms administravimo
priemonėms taikyti, įskaitant ir duomenų apdorojimo
įrangą; užtikrina statutinių įsipareigojimų laikymąsi
organizacijoje ir pagal nustatytas taisykles teikia
atitinkamas ataskaitas; kontroliuoja bendrųjų paslaugų
teikimą ir koordinuoja skyrių ataskaitų bei dokumentų
tvarkymo sistemas; veda derybas su paslaugų teikėjais,
draudimo, telefono ryšio ir kitomis tarnybomis. Gali
dirbti direktorių tarybos ar kito valdymo organo
sekretoriumi. Ne pelno siekiančioje organizacijoje gali
būti atsakingas už organizacijos narių registravimo
tvarkymą pagal registravimo ir kontroliavimo taisykles
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arba atlikti kitus panašius darbus.
123104

Biudžeto padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Biudžeto padalinio vadovas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pagal savo kompetenciją planuoja, organizuoja ir
Explanatory
kontroliuoja pramonės, prekybos ar kitos organizacijos notes:
finansines operacijas bei dalyvauja kuriant finansinę
organizacijos politiką: įvertina organizacijos finansinę
būklę; įvertina pajamas ir išlaidas, susijusias su
organizacijos politika ir programomis; konsultuojasi su
generaliniu direktoriumi (vadovu) ir skyrių vadovais dėl
gamybos, mokslinių tyrimų ir kitų programų
finansavimo aspektų, valdymo organui ar direktorių
tarybai generalinio direktoriaus (vadovo) vardu pateikia
biudžeto sandaros matmenis ir pataria bendraisiais
finansavimo klausimais, susijusiais su dėl veiksmingu
išteklių panaudojimu bei kapitalinių išlaidų
finansavimu; planuoja ir tvarko biudžetą, prižiūri
buhalterinės apskaitos ir išlaidų kontrolės sistemas;
kontroliuoja ir koordinuoja biudžeto bei buhalterinės
apskaitos veiklą, sprendžia klausimus, susijusius su
organizacijos finansinėmis operacijomis; teikia
ataskaitas generaliniam direktoriui apie biudžetą,
sąskaitas ir kitus finansinius reikalus.

123105

Finansų padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Finansų padalinio vadovas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Finansų padalinio vadovas analizuoja ir rengia
Explanatory
finansines ataskaitas, garantuoja padalinio finansinę
notes:
atskaitomybę bei yra atsakingas už padalinio finansinę
veiklą. Kiekviena firma – ar tai būtų gamybos, ryšių,
finansų, švietimo ar sveikatos apsaugos – turi vieną ar
daugiau finansų padalinių. Finansų padalinio vadovai tai aukštos kvalifikacijos specialistai, privalantys
išmanyti įmonės ūkinės-finansinės veiklos apskaitos
principus pagal tarptautinius standartus, turėti
atitinkamų žinių iš ekonomikos, finansų, rinkodaros,
bankininkystės, teisės, verslo sričių. Priklausomai nuo
įmonės veiklos srities, finansų padalinio vadovas
analizuoja ir rengia duomenis, finansų balansus, planus.
To reikia, kad sklandžiai vyktų nepertraukiama tiek
ūkinė, tiek finansinė firmos veikla. Finansų padalinių
vadovai tiesiogiai pavaldūs įmonės vadovui, jam teikia
reikiamas žinias, ataskaitas, skaičiavimus ir planus,
reikalingus įmonės ūkinei veiklai organizuoti. Todėl
jiems gali būti pavaldūs visi įmonės buhalterinės
tarnybos darbuotojai, rengiantys pradinę informaciją.
Mažose firmose finansų padalinio vadovas paprastai
kontroliuoja visas ūkines operacijas, t.y. rūpinasi, kad
laiku būtų mokami mokesčiai, išmokami atlyginimai,
atsiskaitoma už gautas prekes, žaliavas. Prižiūri, kad
laiku būtų vykdomos įmonės sudarytų sutarčių sąlygos.
Rūpinasi įmonės kreditais ir apyvartinėmis lėšomis,
paskolų grąžinimu bei skolų išieškojimu. Didelėse
firmose jie padeda finansininkams ir ekonomistams
plėtoti finansinę bei ekonominę įmonės politiką ir
numatyti plėtros perspektyvas. Labai svarbu
bankininkystės, draudimo, nekilnojamojo turto,
vertybinių popierių ir mokesčių sistemos išmanymas,
gebėjimas kelti savo kvalifikaciją, analizuoti ir
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prognozuoti, įvertinti iškilusias problemas ir jas spręsti,
gebėjimas bendrauti, realiai vertinti įvairias situacijas ,
įtemptai dirbti protinį darbą, pasižymėti gera sveikata.
123106

Ekonomikos padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ekonomikos padalinio vadovas

Description:

123107

Vyriausiasis finansininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriausiasis finansininkas

Description:

123108

Ekonomikos ir finansų padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ekonomikos ir finansų padalinio vadovas

Description:

1232

Personalo ir darbo santykių padalinių vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Personalo ir darbo santykių padalinių vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Personalo ir darbo santykių padalinių vadovai planuoja, Explanatory
vadovauja ir koordinuoja įmonių ar organizacijų
notes:
personalo politiką ir gamybinių ryšių veiklą,
vadovaujami direktorių ir vyriausiųjų valdytojų bei
konsultuodamiesi su kitų padalinių vadovais.
Atliekamos užduotys: (a) įmonės ar organizacijos
personalo politikos ir gamybinių ryšių veiklos
planavimas, vadovavimas jai, koordinavimas ir
organizavimas; (b) personalo įdarbinimo, kvalifikacijos
kėlimo, paaukštinimo, atlyginimų nustatymo ir derybų
dėl atlyginimo dydžio, bendravimo ir konsultavimosi su
darbuotojais ir kitų su personalu susijusių procedūrų
planavimas ir organizavimas; (c) darbų saugos,
sveikatos priežiūros ir analogiškų programų bei
priemonių priežiūra, dalyvaujant visoms
suinteresuotoms šalims; (d) išlaidų kontroliavimas ir
efektyvaus išteklių naudojimo užtikrinimas; (e) darbo ir
administracinių procedūrų sukūrimas ir vadovavimas jų
atlikimui; (f) kasdieninių operacijų planavimas ir
organizavimas; (g) vadovavimas darbuotojų atrankai ir
mokymui, jų darbo kokybės kontrolė; (h) atstovavimas
padaliniui, bendradarbiaujant su kitais organizacijos
padaliniais ar kitomis organizacijomis; (i) susijusių
užduočių atlikimas; (j) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų ir pareigybių
pavyzdžiai: 1232 01 Darbo santykių [darbo
organizavimo, darbo užmokesčio ir pan.] padalinio
vadovas 1232 02 Personalo [kadrų] padalinio vadovas
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123201

Darbo santykių [darbo organiavimo, darbo užmokesčio ir pan.] padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbo santykių [darbo organiavimo, darbo užmokesčio Description:
ir pan.] padalinio vadovas

Aiškinamosios
pastabos:

Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja darbo santykius ir Explanatory
personalo veiklą pramonės ar komercinėje įmonėje,
notes:
įstaigoje ar organizacijoje. Vadovas kuria įmonės
veiklos politiką, dalyvauja svarstant darbuotojų
priėmimo, mokymo, užmokesčio, saugumo, gerovės
klausimus; įvertina įmonės personalo išteklius ir
nustato esamą bei būsimą poreikį; konsultuojasi su
generaliniu direktoriumi (vadovu) ir skyrių vadovais dėl
darbuotojų priėmimo, atlyginimų tarifų, personalo
poreikio ir atleidimo iš darbo, derybų ir konsultacijų su
darbuotojais ar jų atstovais tvarkos; dalyvauja kuriant
personalo politiką; nustato ir prižiūri taisyklių bei
procedūrų taikymą bei jų laikymąsi darbuotojų
priėmimo, mokymo, paaukštinimo, saugumo, sveikatos
ir socialinės apsaugos srityse; bendrauja ir
konsultuojasi su darbininkais, derina ir sprendžia kitus
personalo reikalus: skundus, nusiskundimus, pastabas;
kontroliuoja ir koordinuoja personalo skyriaus darbą ir
sprendžia darbo metu iškylančius klausimus; pataria ar
padeda generaliniam direktoriui (vadovui) derybose su
darbuotojų atstovais ar organizacijomis arba pats
dalyvauja ar vadovauja deryboms. Gali atstovauti
įmonei arbitražiniuose teismuose ar kitose institucijose,
kurios aiškinasi įvairius darbo santykius.

123202

Personalo [kadrų] padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Personalo [kadrų] padalinio vadovas

Description:

1233

Rinkotyros, rinkodaros ir pardavimo padalinių vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Rinkotyros, rinkodaros ir pardavimo padalinių vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Rinkotyros, rinkodaros ir pardavimo padalinių vadovai Explanatory
planuoja, vadovauja ir koordinuoja įmonių ar
notes:
organizacijų pardavimo ir rinkotyros veiklą,
vadovaujami direktorių ir vyriausiųjų valdytojų bei
konsultuodamiesi su kitų padalinių ar skyrių vadovais.
Atliekamos užduotys: (a) įmonės ar organizacijos
pardavimo ir rinkotyros veiklos planavimas,
vadovavimas jai, koordinavimas ir organizavimas; (b)
specialių pardavimo ir rinkotyros programų planavimas
ir organizavimas, remiantis pardavimo statistika ir
rinkos įvertinimais; (c) kainoraščių, nuolaidų ir
pristatymo sąlygų, pardavimo skatinimo biudžeto,
pardavimo metodų, specialių pardavimo paskatinimo
priemonių ir kampanijų nustatymas; (d) išlaidų
kontroliavimas ir efektyvaus išteklių naudojimo
užtikrinimas; (e) darbo ir administracinių procedūrų
sukūrimas ir vadovavimas jų atlikimui; (f) kasdieninių
operacijų planavimas ir organizavimas; (g) vadovavimas
darbuotojų atrankai ir mokymui, jų darbo kokybės
kontrolė; (h) atstovavimas padaliniui,
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bendradarbiaujant su kitais organizacijos padaliniais ar
kitomis organizacijomis; (i) susijusių užduočių atlikimas;
(j) vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų ir pareigybių pavyzdžiai: 1233 01 Rinkotyros
padalinio vadovas 1233 02 Pardavimo [realizavimo]
padalinio vadovas 1233 03 Prekybos padalinio
direktorius 1233 04 Rinkodaros padalinio vadovas
123301

Rinkotyros padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rinkotyros padalinio vadovas

Description:

123302

Pardavimo [realizavimo] padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pardavimo [realizavimo] padalinio vadovas

Description:

123303

Prekybos padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prekybos padalinio vadovas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja pramonės įmonės Explanatory
ar kitokios organizacijos prekybinę veiklą, išskyrus
notes:
didmeninę ar mažmeninę prekybą, ir dalyvauja
nustatant prekybos politiką: įvertina rinkos potencialą ir
prekybos rezultatus; konsultuojasi su generaliniu
direktoriumi ir padalinių vadovais dėl kainų tarifų,
nuolaidų ir pristatymo terminų, taikydamas įvairius
metodus planuoja ir organizuoja pardavimo
programas, paskatinimo priemones, specialias
kampanijas ir personalo mokymą; kontroliuoja ir
koordinuoja prekybos skyriaus darbą, konsultuojasi su
prekybos specialistais dėl einamųjų reikalų ir,
atsižvelgiant į pirkėjų nuomonę apie parduodamą
produkciją, prekybos plėtros bei sprendžia klausimus,
susijusius su prekybos skyriaus veikla. Gali asmeniškai
dalyvauti derybose dėl didelės apimties sutarčių
sudarymo. Gali planuoti, organizuoti ir kontroliuoti
rinkos tyrimus, susijusius su prekybine veikla. Gali vesti
derybas su reklamos ir kitomis panašaus pobūdžio
agentūromis dėl įmonės produkcijos reklamos
priemonių parengimo ir pateikimo, prieš tai jas
patikrinus ir patvirtinus.

123304

Rinkodaros padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rinkodaros padalinio vadovas

Description:
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123305

Komercijos padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Komercijos padalinio vadovas

Description:

1234

Reklamos ir ryšių su visuomene padalinių vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Reklamos ir ryšių su visuomene padalinių vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Reklamos ir ryšių su visuomene padalinių vadovai
Explanatory
planuoja, vadovauja ir koordinuoja įmonių ar
notes:
organizacijų reklamos, ryšių su visuomene ir
visuomenės informavimo veiklą, vadovaujami
direktorių ir vyriausiųjų valdytojų bei konsultuodamiesi
su kitų padalinių ar skyrių vadovais. Atliekamos
užduotys: (a) įmonės ar organizacijos reklamos ir ryšių
su visuomene veiklos planavimas, vadovavimas jai,
koordinavimas ir organizavimas; (b) reklamos sutarčių
sudarymas su laikraščių, radijo ir televizijos stočių
atstovais, sporto ir kultūros organizacijomis bei
reklamos agentūromis; (c) informacinių programų
planavimas ir organizavimas, siekiant informuoti
įstatymų leidėjus, žiniasklaidą ir plačiąją visuomenę
apie įmonės ar organizacijos planus, pasiekimus ir
nuostatas; (d) finansavimo šaltinių paieškos kampanijų
švietimo, humanitarinių ir kitų ne pelno organizacijų
labui planavimas ir organizavimas, (e) išlaidų
kontroliavimas ir efektyvaus išteklių naudojimo
užtikrinimas; (f) darbo ir administracinių procedūrų
sukūrimas ir vadovavimas jų atlikimui; (g) kasdieninių
operacijų planavimas ir organizavimas; (h) vadovavimas
darbuotojų atrankai ir mokymui, jų darbo kokybės
kontrolė; (i) atstovavimas padaliniui, bendradarbiaujant
su kitais organizacijos padaliniais ar kitomis
organizacijomis; (j) susijusių užduočių atlikimas; (k)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų ir pareigybių pavyzdžiai: 1234 01 Reklamos
padalinio vadovas 1234 02 Ryšių su visuomene
padalinio vadovas

123401

Reklamos padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Reklamos padalinio vadovas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Reklamos padalinio vadovas, siekdamas pritraukti
Explanatory
vartotojus ir pirkėjus, organizuoja kryptingos
notes:
informacijos apie prekių vartojamąsias savybes ir
paslaugų rūšis reklamą Kiekvienos firmos tikslas –
realizuoti savo produkciją. Tai galima padaryti tik gera
reklama. Reklama populiarina gaminius, informuoja
pirkėjus apie jų paskirtį ir vartojamąją vertę, naudojimo
būdą, priežiūrą, laikymo sąlygas ir kt. Tai labai svarbu,
norint padidinti parduodamų prekių paklausą. Taigi
reklamos padalinio vadovo veikla – koordinuoti bei
kontroliuoti reklamos kūrimą. Reklamos kūrimas – yra
plataus profilio ir labai atsakingas, bet drauge ir
kūrybiškas, darbas. Tenka vesti derybas su partneriais,
sudaryti bendradarbiavimo sutartis, vadovauti
kūrybiniam reklamą kuriančių darbuotojų darbui.
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Norint koordinuoti šį darbą, reikia išmanyti leidybinę ir
komercinę teisę, apskaitą. Reklama gali būti pateikiama
per žiniasklaidos priemones: radiją, televiziją,
laikraščius, žurnalus, gali būti ir reklaminiai plakatai,
lankstinukai, krepšiai, marškinėliai ir kt. Reklamos
atlikimo galimybės labai plačios, todėl vadovas turi būti
kūrybiškas, turėti meninę vaizduotę ir tinkamą
pasirengimą. Meniška ir kokybiška reklama padeda
kurti įmonės, bendrovės arba firmos įvaizdį.
123402

Ryšių su visuomene padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ryšių su visuomene padalinio vadovas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Ryšių su visuomene padalinio vadovas seka socialinius, Explanatory
ekonominius ir politinius šalies gyvenimo įvykius,
notes:
turinčius poveikį organizacijai, kuria ir išlaiko gerą
organizacijos įvaizdį. Ryšių su visuomene padaliniai yra
įvairiose organizacijose: verslo įmonėse, vyriausybėje,
universitetuose, ligoninėse, mokyklose. Vadovams
tenka bendrauti su žurnalistais, gyventojais, vartotojais,
investuotojais, vyriausybės nariais, jie gina savo
organizacijos interesus ir kuria teigiamą jos įvaizdį.
Ryšių su visuomene padalinio vadovas koordinuoja
informacijos apie organizacijos politiką, veiklos kryptis
bei rezultatus rinkimą, ataskaitų rengimą ir pateikia šią
informaciją spaudai, radijui ar televizijai, organizacijai
artimoms gyventojų grupėms, akcininkams. Jie taip pat
analizuoja ir informuoja vadovybę apie gyventojų
grupių požiūrį į organizaciją, jų pageidavimus ir
nusiskundimus. Ryšių su visuomene padalinio vadovas
dalyvauja susitikimuose su visuomene, organizuoja
atsakymų į gyventojų laiškus parengimą. Dažnai jie
sudaro planus, analizuoja bei tiria rinką, organizuoja
reklamos ir prekybos skatinimo kampanijas. Labai
svarbu gebėti bendrauti, įvertinti situaciją ir ją spręsti,
tiksliai reikšti mintis. Dirba su įvairia biuro technika,
sako kalbas, dalyvauja susitikimuose, daug keliauja. Per
ataskaitinius laikotarpius, reklamos kampanijas,
nenumatytų aplinkybių atvejais tenka dirbti
viršvalandžius, savaitgaliais.

1235

Tiekimo ir platinimo padalinių vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Tiekimo ir platinimo padalinių vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tiekimo ir platinimo padalinių vadovai planuoja,
Explanatory
vadovauja ir koordinuoja įmonių ar organizacijų
notes:
tiekimo ir paskirstymo veiklą, vadovaujami direktorių ir
vyriausiųjų valdytojų bei konsultuodamiesi su kitų
padalinių ar skyrių vadovais. Atliekamos užduotys: (a)
įmonės ar organizacijos tiekimo, sandėliavimo ir
platinimo veiklos planavimas, vadovavimas jai,
koordinavimas ir organizavimas; (b) pirkimo sutarčių
sudarymas, derybos dėl priimtinos kainos su tiekėjais ir
perkamų prekių kokybės užtikrinimas; (c) atsargų
kontrolės sistemų planavimas ir įdiegimas; (d) išlaidų
kontroliavimas ir efektyvaus išteklių naudojimo
užtikrinimas; (e) darbo ir administracinių procedūrų
sukūrimas ir vadovavimas jų atlikimui; (f) kasdieninių
operacijų planavimas ir organizavimas; (g) vadovavimas
darbuotojų atrankai ir mokymui, jų darbo kokybės
kontrolė; (h) atstovavimas padaliniui,
bendradarbiaujant su kitais organizacijos padaliniais ar
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kitomis organizacijomis; (i) susijusių užduočių atlikimas;
(j) vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų ir pareigybių pavyzdžiai: 1235 01 Platinimo
padalinio vadovas 1235 02 Prekybos padalinio vadovas
1235 03 Tiekimo padalinio vadovas 1235 04
Sandėliavimo padalinio vadovas
123501

Platinimo padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Platinimo padalinio vadovas

Description:

123502

Prekybos padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prekybos padalinio vadovas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Prekybos padalinio vadovas planuoja, organizuoja ir
Explanatory
kontroliuoja valstybinių arba privačių įmonių
notes:
komercinę veiklą, rūpinasi įmonės didmenine ir
mažmenine prekyba. Kontroliuoja nenutrūkstamą
darbo procesą prekybos įmonėje, jos padaliniuose,
užtikrina veiklos kokybę. Jo darbo specifika priklauso
nuo įgytos specializacijos: prekyba maisto arba ne
maisto prekėmis, didmeninė ar mažmeninė prekyba ir
pan., taip pat nuo įmonės didumo ir jos veiklos
pobūdžio. Parengia įmonės veiklos plėtros planą,
strategiją ir taktiką: formuoja įmonės prekybos politiką,
numato prekybos būdus ir asortimentą. Koordinuoja
prekių ir žaliavų pirkimą, gamybą, sandėliavimą ir
pardavimą, . Konsultuojasi su kitų įmonės padalinių
specialistais finansiniais, teisiniais, organizaciniais,
rinkodaros ir kt. klausimais, susijusiais su prekybos
verslo pradžia ir organizavimu bei numato veiklos
kryptis. Planuoja ir rūpinasi prekių reklama per
žiniasklaidos priemones, kontroliuoja įmonės veiklos
bei finansų apskaitą. Analizuoja rinką: tiria pasiūlos ir
paklausos lygį, vartotojų poreikius. Planuoja klientams
teikiamas paslaugas. Derasi su šalies ir užsienio
partneriais, sudaro bendradarbiavimo sutartis,
bendradarbiauja su tiekėjais ir užsakovais. Dirba
kompiuteriu ir kita biuro technika, naudojasi
dokumentacija valstybine bei užsienio kalba. Prekybos
padalinio vadovo darbas yra įtemptas, tenka dirbti
savaitgaliais ar švenčių dienomis, jei to reikalauja
klientų interesai. Sėkmingą darbą lemia puikūs
bendravimo, organizaciniai ir vadovavimo gebėjimai,
iniciatyvumas. Taip pat svarbus atsparumas stresui.

123503

Tiekimo padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tiekimo padalinio vadovas

Description:

123504

Sandėliavimo padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sandėliavimo padalinio vadovas

Description:
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1236

Informatikos ir kompiuterijos padalinių vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Informatikos ir kompiuterijos padalinių vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Informatikos ir kompiuterijos padalinių vadovai
Explanatory
planuoja, vadovauja ir koordinuoja įmonių ar
notes:
organizacijų informacinių technologijų paslaugų veiklą,
vadovaujami direktorių ir kitų vadovų bei
konsultuodamiesi su kitų padalinių ar skyrių vadovais.
Atliekamos užduotys: (a) įmonės ar organizacijos
informacinių technologijų paslaugų planavimas,
vadovavimas, koordinavimas ir organizavimas; (b)
vadovavimas aparatinės ir programinės įrangos
parinkimui, instaliavimui, naudojimui bei iš kitur
perkamų paslaugų pirkimui; (c) įmonės ar organizacijos
bendrosios duomenų apdorojimo politikos planavimas
ir alternatyvių būdų paieškos koordinavimas; (d) išlaidų
kontroliavimas ir efektyvaus išteklių naudojimo
užtikrinimas; (e) darbo ir administracinių procedūrų
sukūrimas ir vadovavimas jų atlikimui; (f) kasdieninių
operacijų planavimas ir organizavimas; (g) vadovavimas
darbuotojų atrankai ir mokymui, jų darbo kokybės
kontrolė; (h) atstovavimas padaliniui,
bendradarbiaujant su kitais organizacijos padaliniais ar
kitomis organizacijomis; (i) susijusių užduočių atlikimas;
(j) vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų ir pareigybių pavyzdžiai: 1236 01 Informacinių
technologijų padalinio vadovas 1236 02 Informatikos
padalinio vadovas 1236 03 Kompiuterijos padalinio
vadovas

123601

Informacinių technologijų padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Informacinių technologijų padalinio vadovas

Description:

123602

Informatikos padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Informatikos padalinio vadovas

Description:

123603

Kompiuterijos padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompiuterijos padalinio vadovas

Description:

1237

Mokslinių tyrimų ir plėtros padalinių vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mokslinių tyrimų ir plėtros padalinių vadovai

Description:

Aiškinamosios

Mokslinių tyrimų ir plėtros padalinių vadovai planuoja,

Explanatory
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pastabos:

vadovauja ir koordinuoja įmonių ar organizacijų tyrimo notes:
ir plėtros veiklą, vadovaujami direktorių ir kitų vadovų
bei konsultuodamiesi su kitų padalinių ar skyrių
vadovais. Atliekamos užduotys: (a) mokslo tiriamosios
veiklos, kuri atliekama įmonės ar organizacijos
iniciatyva ar kurią užsako kita mokslo organizacija,
siekiant sukurti naujus ar pagerinti esamus technikos
procesus, produktus ar medžiagų panaudojimą,
planavimas, vadovavimas, koordinavimas ir
organizavimas; (b) įmonės ar organizacijos tyrimo ir
mokslinės programos planavimas, tikslų ir biudžetinių
reikalavimų suformulavimas; (c) išlaidų kontroliavimas
ir efektyvaus išteklių naudojimo užtikrinimas; (d) darbo
ir administracinių procedūrų sukūrimas ir vadovavimas
jų atlikimui; (e) kasdieninių operacijų planavimas ir
organizavimas; (f) vadovavimas darbuotojų atrankai ir
mokymui, jų darbo kokybės kontrolė; (g) atstovavimas
padaliniui, bendradarbiaujant su kitais organizacijos
padaliniais ar kitomis organizacijomis; (h) susijusių
užduočių atlikimas; (i) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų ir pareigybių
pavyzdžiai: 1230 01 Mokslinių tyrimų ir plėtros
padalinio vadovas

123701

Mokslinių tyrimų ir plėtros padalinio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslinių tyrimų ir plėtros padalinio vadovas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja mokslinių tyrimų ir Explanatory
plėtros veiklą pramonės įmonėje arba kurioje nors
notes:
kitoje įstaigoje ar organizacijoje, susijusią su naujų
technologijų ar jau naudojamų gamyboje procesų
sukūrimu ar tobulinimu, ir dalyvauja nustatant
mokslinių tyrimų politiką: nustato įmonės mokslinių
tyrimų ir plėtros reikalavimus; konsultuojasi su
generaliniu direktoriumi (vadovu), skyrių vadovais ir
kitais specialistais mokslinių tyrimų planavimo
klausimais ir dalyvauja suformuluojant mokslinių tyrimų
ir plėtros politiką; planuoja mokslinių tyrimų ir plėtros
programas ir projektus, gali sudaryti finansines
sąmatas; organizuoja ir vadovauja skyriaus darbui,
įvertina metodus, atliktų tyrimų reikšmę ir pasiektų
rezultatų svarbą; pataria, kaip praktiškai taikyti naujus
mokslinių tyrimų ir plėtros metodus; teikia ataskaitas
generaliniam direktoriui apie planų įvykdymą ir
pasiektus rezultatus.

1239

Kitur nepriskirti padalinių vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti padalinių vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima padalinių vadovus, niekur kitur
nepriskirtus kitiems 123 grupės “Kitų padalinių
vadovai” pogrupiams. Čia priskiriamų profesijų ir
pareigybių pavyzdžiai: 1239 04 Pamainos viršininkas
1239 05 Poskyrio vadovas 1239 06 Raštinės
[kanceliarijos, sekretoriato] vadovas 1233 07 Projekto
vadovas

Explanatory
notes:
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123901

Skyriaus vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skyriaus vadovas

Description:

123902

Sekcijos vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sekcijos vadovas

Description:

123903

Biuro vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Biuro vadovas

Description:

123904

Pamainos viršininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pamainos viršininkas

Description:

123905

Poskyrio vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Poskyrio vadovas

Description:

123906

Raštinės [kanceliarijos, sekretoriato] vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Raštinės [kanceliarijos, sekretoriato] vadovas

Description:

123907

Projekto vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Projekto vadovas

Description:

123908

Programų koordinatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Programų koordinatorius

Description:
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123909

Darbų vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbų vadovas

Description:

123910

Štabo viršininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Štabo viršininkas

Description:

123911

(Techninio) archyvo vedėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

(Techninio) archyvo vedėjas

Description:

123912

Padalinio vadovas [viršininkas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Padalinio vadovas [viršininkas]

Description:

13

Mažųjų įmonių vadovai

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogrupis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Mažųjų įmonių vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mažųjų įmonių vadovai vadovauja smulkioms verslo
Explanatory
įmonėms, kurias jie valdo savo arba savininko vardu,
notes:
padedami ne daugiau kaip dar vieno vadovo ir
susilaukdami šiek tiek pagalbos ne vadovavimo srityje.
Šiam pagrindiniam pogrupiui priskiriamų vadovų
pagrindinės atliekamos užduotys: įmonės politikos
planavimas, formavimas ir įgyvendinimas; kasdieninių
operacijų valdymas ir jų rezultatų analizavimas; derybos
su tiekėjais, klientais ir kitomis įmonėmis; išteklių
naudojimo ir personalo atrankos planavimas ir
kontrolė; atsiskaitymas įmonės vadovams, jei tokie yra;
vadovavimas kitiems darbuotojams. *Mažųjų įmonių
vadovai 13 pagrindiniame pogrupyje grupuojami
įmonių ar organizacijų, kuriose dirba 0-9 darbuotojai
vadovai, valdantys savo ar savininko vardu, kuriems gali
būti padedama ne valdymo srityje. Remiantis tik
darbuotojų skaičiaus kriterijumi, vartojama mažos
įmonės sąvoka atitiktų galiojančią Lietuvoje
mikroįmonės sąvoką (2002 m. spalio 22 d. įstatyme
Nr.IX-1142 "Lietuvos Respublikos Smulkaus ir vidutinio
verslo plėtros įstatymo pakeitimo įstatymas"
(Žin.@2002, Nr.105-4689) maža įmonė-tai mikroįmonė,
kurioje dirba iki 10 darbuotojų).
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131

Mažųjų įmonių vadovai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Mažųjų įmonių vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mažųjų įmonių vadovai vadovauja smulkioms verslo
Explanatory
įmonėms, kurias jie valdo savo arba savininko vardu,
notes:
padedami ne daugiau kaip dar vieno vadovo ir
susilaukdami šiek tiek pagalbos ne vadovavimo srityje.
Pagrindinės atliekamos užduotys: įmonės politikos
planavimas, formavimas ir įgyvendinimas; kasdieninių
operacijų valdymas ir jų rezultatų analizavimas; derybos
su tiekėjais, klientais ir kitomis įmonėmis; išteklių
naudojimo ir personalo atrankos planavimas ir
kontrolė; atsiskaitymas įmonės vadovams, jei tokie yra;
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šią grupę sudaro 9
pogrupiai: 1311 Mažųjų žemės ūkio, medžioklės,
miškininkystės, žvejybos ir žuvininkystės įmonių
vadovai 1312 Mažųjų gamybos įmonių vadovai 1313
Mažųjų statybos įmonių vadovai 1314 Mažųjų
didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių vadovai
1315 Mažųjų maitinimo įmonių ir viešbučių vadovai
1316 Mažųjų transporto, ryšių ir sandėliavimo įmonių
vadovai 1317 Mažųjų verslo paslaugų įmonių vadovai
1318 Mažųjų asmens priežiūros, valymo ir panašių
paslaugų įmonių vadovai 1319 Kitur nepriskirti Mažųjų
įmonių vadovai Šioje grupėje apibrėžiamose
elementariosiose grupėse direktorių darbas
klasifikuojamas pagal devynias plačias ūkinės veiklos
sritis. Šios sritys išsamiau apibrėžiamos Tarptautiniame
standartiniame ekonominės veiklos rūšių
klasifikatoriuje (ISIC), kurį išleido Jungtinių Tautų
sekretoriatas, ST/ESA/STAT/SER.M/4/REV.3/ADA.2,
Niujorkas, 1988 m. 1311 pogrupiui priskiriamas
direktorių darbas, kuris atliekamas įmonėse,
klasifikuojamose ISIC A kategorijoje “žemės ūkis,
medžioklė ir miškininkystė” bei B kategorijoje
“žuvininkystė”. 1312 pogrupiui priskiriamas direktorių
darbas, kuris atliekamas įmonėse, klasifikuojamose ISIC
C kategorijoje “Kasyba ir karjerų eksploatavimas”, D
kategorijoje “Apdirbamoji pramonė” bei E kategorijoje
“Elektros, dujų ir vandens tiekimas”. 1313 pogrupiui
priskiriamas direktorių darbas, kuris atliekamas
įmonėse, klasifikuojamose ISIC F kategorijoje “Statyba”.
1314 pogrupiui priskiriamas direktorių darbas, kuris
atliekamas įmonėse, klasifikuojamose ISIC G
kategorijoje “Didmeninė ir mažmeninė prekyba;
variklinių transporto priemonių, motociklų, asmeninių ir
buitinių prietaisų remontas”. 1315 pogrupiui
priskiriamas direktorių darbas, kuris atliekamas
įmonėse, klasifikuojamose ISIC H kategorijoje
“Viešbučiai ir restoranai”. 1316 pogrupiui priskiriamas
direktorių darbas, kuris atliekamas įmonėse,
klasifikuojamose ISIC I kategorijoje “Transportas,
sandėliavimas ir ryšiai”. 1317 pogrupiui priskiriamas
direktorių darbas, kuris atliekamas įmonėse,
klasifikuojamose ISIC J kategorijoje “Finansinis
tarpininkavimas” bei K kategorijoje “Nekilnojamojo
turto, nuomos ir verslo veikla”. 1318 pogrupiui
priskiriamas direktorių darbas, kuris atliekamas
įmonėse, klasifikuojamose ISIC 90 skyriuje “Užterštų
nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo, sanitarijos ir
panašios veiklos rūšys" bei 93 skyriuje “Kitos
paslaugos” ir P kategorijoje “Privatūs namų ūkiai su
samdomais darbuotojais”. 1319 pogrupiui priskiriamas
direktorių darbas, kuris atliekamas įmonėse ar
organizacijose, klasifikuojamose ISIC L kategorijoje
“Valstybės valdymas ir gynimas, privalomasis socialinis
draudimas”, išskyrus 7522 klasę “Gynybos veikla”, M
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kategorijoje “Švietimas”, N kategorijoje “Sveikata ir
socialinis darbas”, Q kategorijoje “Tarptautinių
organizacijų ir jų padalinių veikla” ir 92 skyriuje “Poilsio,
kultūros ir sporto veikla”.
1311

Mažųjų žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės, žvejybos ir žuvininkystės įmonių vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mažųjų žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės,
žvejybos ir žuvininkystės įmonių vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mažųjų žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės,
žvejybos ir žuvininkystės įmonių vadovai vadovauja
smulkiems žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės,
žvejybos ir žuvininkystės ūkiams ar fermoms ir savo
arba savininko vardu planuoja, vadovauja ir
koordinuoja jų veiklą, padedami ne daugiau kaip dar
vieno vadovo ir susilaukdami šiek tiek pagalbos ne
vadovavimo srityje. Atliekamos užduotys: (a) įmonės
politikos planavimas, formavimas ir įgyvendinimas; (b)
biudžeto įvertinimas; (c) derybos su tiekėjais, klientais
bei kitomis organizacijomis; (d) išteklių naudojimo ir
darbuotojų samdymo planavimas ir kontroliavimas; (e)
kasdieninių operacijų valdymas; (f) atsiskaitymas
įmonės vadovams, jei tokie yra; (g) susijusių užduočių
atlikimas; (h) vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia
priskiriamų profesijų ir pareigybių pavyzdžiai 1311 01
Mažosios žemės ūkio įmonės vadovas 1311 02
Mažosios žuvininkystės įmonės vadovas 1311 03
Mažosios miškininkystės įmonės vadovas 1311 04
Mažosios medžioklės įmonės vadovas

Explanatory
notes:

131101

Mažosios žemės ūkio įmonės vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mažosios žemės ūkio įmonės vadovas

Description:

131102

Mažosios žuvininkystės įmonės vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mažosios žuvininkystės įmonės vadovas

Description:

131103

Mažosios miškininkystės įmonės vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mažosios miškininkystės įmonės vadovas

Description:

131104

Mažosios medžioklės įmonės vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mažosios medžioklės įmonės vadovas

Description:
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1312

Mažųjų gamybos įmonių vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mažųjų gamybos įmonių vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mažųjų gamybos įmonių vadovai vadovauja smulkioms Explanatory
gamybos įmonėms ir savo arba savininko vardu
notes:
planuoja, vadovauja ir koordinuoja jų veiklą, padedami
ne daugiau kaip dar vieno vadovo ir susilaukdami šiek
tiek pagalbos ne vadovavimo srityje. Atliekamos
užduotys: (a) įmonės politikos planavimas, formavimas
ir įgyvendinimas; (b) biudžeto įvertinimas; (c) derybos
su tiekėjais, klientais bei kitomis organizacijomis; (d)
išteklių naudojimo ir darbuotojų samdymo planavimas
ir kontroliavimas; (e) kasdieninių operacijų valdymas; (f)
atsiskaitymas įmonės vadovams, jei tokie yra; (g)
susijusių užduočių atlikimas; (h) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų ir pareigybių
pavyzdžiai: 1312 01 Mažosios gamybos įmonės
vadovas

131201

Mažosios gamybos įmonės vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mažosios gamybos įmonės vadovas

Description:

1313

Mažųjų statybos įmonių vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mažųjų statybos įmonių vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mažųjų statybos įmonių vadovai vadovauja smulkioms Explanatory
statyboms įmonėms ir savo arba savininko vardu
notes:
planuoja, vadovauja ir koordinuoja jų veiklą, padedami
ne daugiau kaip dar vieno vadovo ir susilaukdami šiek
tiek pagalbos ne vadovavimo srityje. Atliekamos
užduotys: (a) įmonės politikos planavimas, formavimas
ir įgyvendinimas; (b) biudžeto įvertinimas; (c) derybos
su tiekėjais, klientais bei kitomis organizacijomis; (d)
išteklių naudojimo ir darbuotojų samdymo planavimas
ir kontroliavimas; (e) kasdieninių operacijų valdymas; (f)
atsiskaitymas įmonės vadovams, jei tokie yra; (g)
susijusių užduočių atlikimas; (h) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų ir pareigybių
pavyzdžiai: 1313 01 Mažosios statybos įmonės vadovas

131301

Mažosios statybos įmonės vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mažosios statybos įmonės vadovas

Description:
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1314

Mažųjų didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mažųjų didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių
vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mažųjų didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių
Explanatory
vadovai vadovauja smulkioms didmeninės ir
notes:
mažmeninės prekybos įmonėms ir savo arba savininko
vardu planuoja, vadovauja ir koordinuoja jų veiklą,
padedami ne daugiau kaip dar vieno vadovo ir
susilaukdami šiek tiek pagalbos ne vadovavimo srityje.
Atliekamos užduotys: (a) įmonės politikos planavimas,
formavimas ir įgyvendinimas; (b) biudžeto įvertinimas;
(c) derybos su tiekėjais, klientais bei kitomis
organizacijomis; (d) išteklių naudojimo ir darbuotojų
samdymo planavimas ir kontroliavimas; (e) kasdieninių
operacijų valdymas; (f) atsiskaitymas įmonės vadovams,
jei tokie yra; (g) susijusių užduočių atlikimas; (h)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų ir pareigybių pavyzdžiai: 1314 01 Mažosios
mažmeninės prekybos įmonės vadovas 1314 02
Mažosios didmeninės prekybos įmonės vadovas

131401

Mažosios mažmeninės prekybos įmonės vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mažosios mažmeninės prekybos įmonės vadovas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Planuoja ir organizuoja komercinę veiklą mažmeninės Explanatory
prekybos sistemoje bei vadovauja darbuotojams,
notes:
pardavinėjantiems asmeninio vartojimo, namų
apyvokos ar kitokias prekes : analizuoja rinkos
informaciją apie esamus ir būsimus pasikeitimus prekių
paklausos ir pasiūlos srityje; sprendžia supirkimo,
reklamavimo, prekybos ir kreditavimo politikos
klausimus įmonėje ir ieško būdų prekybai intensyvinti;
organizuoja ir kontroliuoja personalo darbą; vadovauja
darbuotojų priėmimui ir mokymui. Įmonės vardu gali
tartis su keliaujančiais komercijos agentais, lankyti
parodas ir vykti į prekių užpirkimo komandiruotes. Gali
vadovauti didelės ir įvairiarūšės prekybos įmonės
padaliniui (skyriui, sektoriui).

131402

Mažosios didmeninės prekybos įmonės vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mažosios didmeninės prekybos įmonės vadovas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Planuoja ir organizuoja komercinę veiklą didmeninės
Explanatory
prekybos sistemoje bei vadovauja darbuotojams,
notes:
parduodantiems prekes mažmenininkams ar pramonės,
prekybos ir kitiems stambiems vartotojams: analizuoja
rinkos informaciją apie esamus ir būsimus pasikeitimus
prekių paklausos ir pasiūlos srityje; sprendžia
supirkimo, reklamavimo, prekybos ir kreditavimo
politikos klausimus įmonėje; organizuoja ir kontroliuoja
personalo darbą; vadovauja darbuotojų priėmimui ir
mokymui. Gali vesti derybas su pagrindiniais tiekėjais,
gamintojais ar agentais ir teikti patarimus klientams dėl
esamų ir būsimų krypčių rinkoje. Gali organizuoti ir
vadovauti importo, eksporto,
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plataus vartojimo prekių agentūroms ar panašioms
organizacijoms, būti tarpininku tarp pirkėjų ir
pardavėjų, pats nelaikydamas jokių prekių atsargų, arba
nusipirkti teisę vietinėms ir užsienio prekėms platinti ir
svarstyti sutartis dėl jų prekybos sąlygų.
1315

Mažųjų maitinimo įmonių ir viešbučių vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mažųjų maitinimo įmonių ir viešbučių vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mažųjų maitinimo įmonių ir viešbučių vadovai
Explanatory
vadovauja smulkioms maitinimo įmonėms ir
notes:
viešbučiams ir savo arba savininko vardu planuoja,
vadovauja ir koordinuoja jų veiklą, padedami ne
daugiau kaip dar vieno vadovo ir susilaukdami šiek tiek
pagalbos ne vadovavimo srityje. Atliekamos užduotys:
(a) įmonės politikos planavimas, formavimas ir
įgyvendinimas; (b) biudžeto įvertinimas; (c) derybos su
tiekėjais, klientais bei kitomis organizacijomis; (d)
išteklių naudojimo ir darbuotojų samdymo planavimas
ir kontroliavimas; (e) kasdieninių operacijų valdymas; (f)
atsiskaitymas įmonės vadovams, jei tokie yra; (g)
susijusių užduočių atlikimas; (h) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų ir pareigybių
pavyzdžiai: 1315 01 Viešbučio [kempingo, motelio]
vadovas 1315 02 Restorano [baro, kavinės, valgyklos]
vadovas

131501

Viešbučio [kempingo, motelio] vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Viešbučio [kempingo, motelio] vadovas

Description:

131502

Restorano [baro, kavinės, valgyklos] vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Restorano [baro, kavinės, valgyklos] vadovas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Planuoja ir organizuoja restorano veiklą, vadovauja ir
Explanatory
kontroliuoja personalą, siekdamas laiduoti veiksmingą notes:
ir pelningą veiklą: planuoja, koordinuoja ir vadovauja
darbuotojų veiklai svetainėse, virtuvėje, baruose ir
kitose vietose; perka maisto produktus ir derina
valgiaraštį su virtuvės vedėju; organizuoja ir prižiūri
banketų parengimą bei kitus specialius renginius;
užtikrina, kad svetainėse, virtuvėje, sandėliuose ir kitose
darbo vietose būtų laikomasi švaros ir sanitarijos
taisyklių; planuoja pasilinksminimus svečiams, samdo
muzikantus ir kitus linksmintojus; sprendžia
nusiskundimus dėl maisto ir paslaugų kokybės; samdo,
moko ir atleidžia darbuotojus; tvarko išlaidų ir kitų
sąnaudų registravimo žurnalus.

1316

Mažųjų transporto, ryšių ir sandėliavimo įmonių vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mažųjų transporto, ryšių ir sandėliavimo įmonių

Description:
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vadovai
Aiškinamosios
pastabos:

Mažųjų transporto, ryšių ir sandėliavimo įmonių
Explanatory
vadovai vadovauja smulkioms transporto, ryšių ir
notes:
sandėliavimo įmonėms ir savo arba savininko vardu
planuoja, vadovauja ir koordinuoja jų veiklą, padedami
ne daugiau kaip dar vieno vadovo ir susilaukdami šiek
tiek pagalbos ne vadovavimo srityje. Atliekamos
užduotys: (a) įmonės politikos planavimas, formavimas
ir įgyvendinimas; (b) biudžeto įvertinimas; (c) derybos
su tiekėjais, klientais bei kitomis organizacijomis; (d)
išteklių naudojimo ir darbuotojų samdymo planavimas
ir kontroliavimas; (e) kasdieninių operacijų valdymas; (f)
atsiskaitymas įmonės vadovams, jei tokie yra; (g)
susijusių užduočių atlikimas; (h) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų ir pareigybių
pavyzdžiai: 1316 01 Mažosios ryšių įmonės vadovas
1316 02 Mažosios ryšių paslaugų įmonės vadovas 1316
03 Mažosios transporto įmonės vadovas 1316 04
Mažosios transporto paslaugų įmonės vadovas

131601

Mažosios ryšių įmonės vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mažosios ryšių įmonės vadovas

Description:

131602

Mažosios ryšių paslaugų įmonės vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mažosios ryšių paslaugų įmonės vadovas

Description:

131603

Mažosios transporto įmonės vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mažosios transporto įmonės vadovas

Description:

131604

Mažosios transporto paslaugų įmonės vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mažosios transporto paslaugų įmonės vadovas

Description:

131605

Mažosios sandėliavimo įmonės vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mažosios sandėliavimo įmonės vadovas

Description:
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1317

Mažųjų verslo paslaugų įmonių vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mažųjų verslo paslaugų įmonių vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mažųjų verslo paslaugų įmonių vadovai vadovauja
Explanatory
smulkioms firmoms, teikiančioms įvairias verslo
notes:
paslaugas, ir savo arba savininko vardu planuoja,
vadovauja ir koordinuoja jų veiklą, padedami ne
daugiau kaip dar vieno vadovo ir susilaukdami šiek tiek
pagalbos ne vadovavimo srityje. Atliekamos užduotys:
(a) įmonės politikos planavimas, formavimas ir
įgyvendinimas; (b) biudžeto įvertinimas; (c) derybos su
tiekėjais, klientais bei kitomis organizacijomis; (d)
išteklių naudojimo ir darbuotojų samdymo planavimas
ir kontroliavimas; (e) kasdieninių operacijų valdymas; (f)
atsiskaitymas įmonės vadovams, jei tokie yra; (g)
susijusių užduočių atlikimas; (h) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų ir pareigybių
pavyzdžiai: 1317 01 Mažosios verslo paslaugų įmonės
vadovas

131701

Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas

Description:

1318

Mažųjų asmens priežiūros, valymo ir panašių paslaugų įmonių vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mažųjų asmens priežiūros, valymo ir panašių paslaugų
įmonių vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mažųjų asmens priežiūros, valymo ir panašių paslaugų Explanatory
įmonių vadovai vadovauja smulkioms firmoms,
notes:
teikiančioms asmens priežiūros, valymo ir panašias
paslaugas, ir savo arba savininko vardu planuoja,
vadovauja ir koordinuoja jų veiklą, padedami ne
daugiau kaip dar vieno vadovo ir susilaukdami šiek tiek
pagalbos kitose srityje. Atliekamos užduotys: (a)
įmonės politikos planavimas, formavimas ir
įgyvendinimas; (b) biudžeto įvertinimas; (c) derybos su
tiekėjais, klientais bei kitomis organizacijomis; (d)
išteklių naudojimo ir darbuotojų samdymo planavimas
ir kontroliavimas; (e) kasdieninių operacijų valdymas; (f)
atsiskaitymas įmonės vadovams, jei tokie yra; (g)
susijusių užduočių atlikimas; (h) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų ir pareigybių
pavyzdžiai: 1318 01 Mažosios buitinių paslaugų įmonės
vadovas 1318 02 Mažosios valymo ir tvarkymo
paslaugų įmonės vadovas

131801

Mažosios buitinių paslaugų įmonės vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mažosios buitinių paslaugų įmonės vadovas

Description:
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131802

Mažosios valymo ir tvarkymo paslaugų įmonės vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mažosios valymo ir tvarkymo paslaugų įmonės vadovas Description:

1319

Kitur nepriskirti Mažųjų įmonių vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti Mažųjų įmonių vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Į šį pogrupį patenka Mažųjų įmonių vadovai, nepriskirti Explanatory
kitiems 131 grupės “Mažųjų įmonių vadovai”
notes:
pogrupiams. Pavyzdžiui, čia reikėtų priskirti tuos
vadovus, kurie vadovauja smulkioms švietimo,
sveikatos priežiūros, laisvalaikio organizavimo, kultūros
ar sporto įmonėms ir kurie savo arba savininko vardu
planuoja, vadovauja ir koordinuoja jų veiklą, padedami
ne daugiau kaip dar vieno vadovo ir susilaukdami šiek
tiek pagalbos ne vadovavimo srityje. Tokiais atvejais jų
atliekamos užduotys yra šios: (a) įmonės politikos
planavimas, formavimas ir įgyvendinimas; (b) biudžeto
įvertinimas; (c) derybos su tiekėjais, klientais bei kitomis
organizacijomis; (d) išteklių naudojimo ir darbuotojų
samdymo planavimas ir kontroliavimas; (e) kasdieninių
operacijų valdymas; (f) atsiskaitymas įmonės vadovams,
jei tokie yra; (g) susijusių užduočių atlikimas; (h)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų ir pareigybių pavyzdžiai: 1319 01 Mažosios
kultūros įstaigos vadovas 1319 02 Mažosios švietimo
įstaigos svadovas 1319 03 Mažosios sveikatos
priežiūros įstaigos vadovas 1319 04 Mažosios socialinių
paslaugų įstaigos vadovas

131901

Mažosios kultūros įstaigos vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mažosios kultūros įstaigos vadovas

Description:

131902

Mažosios švietimo įstaigos vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mažosios švietimo įstaigos vadovas

Description:

131903

Mažosios sveikatos priežiūros įstaigos vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mažosios sveikatos priežiūros įstaigos vadovas

Description:
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131904

Mažosios socialinių paslaugų įstaigos vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mažosios socialinių paslaugų įstaigos vadovas

Description:

131905

Mažosios sporto įstaigos vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mažosios sporto įstaigos vadovas

Description:

131906

Mažosios turizmo paslaugų įmonės vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mažosios turizmo paslaugų įmonės vadovas

Description:

2

Specialistai

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinė grupė

Level name:

Major group

Pavadinimas:

Specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Specialistai plečia sukauptas žinias, taiko mokslines ir
menines koncepcijas ir teorijas, sistemiškai jų moko
arba užsiima bet kuriuo šių trijų veiklos rūšių deriniu.
Daugumai šio pagrindinio pogrupio profesijų reikia
ketvirtojo ISCO kvalifikacijos lygmens. Pagrindinės
specialistų atliekamos užduotys: mokslinių tiriamųjų
darbų atlikimas, teorijų, koncepcijų ir metodikų
rengimas, konsultavimas ar turimų fizinių mokslų,
apimančių matematiką, inžineriją ir technologiją,
gamtos mokslų, taip pat apimančių medicinos
profesijas, socialinių ir humanitarinių mokslų žinių
taikymas; vienos ar kelių disciplinų skirtingų mokymo
lygmenų teorijos ir praktikos dėstymas; neįgaliųjų
mokymas ir lavinimas; įvairių verslo, teisės ir socialinių
paslaugų teikimas; meno kūrinių kūrimas ir atlikimas;
religinių paslaugų teikimas; mokslinių straipsnių ir
dokumentų rengimas. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbuotojams. Būtina pastebėti,
kad atsižvelgiant į tam tikras konkrečias užduotis ir jų
atlikimo atsakomybės laipsnį, o taip pat į nacionalinius
išsilavinimo ir mokymo reikalavimus, kai kurias šiai
pagrindinei grupei priskiriamas profesijas reikėtų
priskirti 3 pagrindinei grupei "Jaunesnieji specialistai ir
technikai". Tokie atvejai dažniausiai sutinkami tarp
mokymo, sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų
profesijų.

Explanatory
notes:

ISCO
kvalifikacijos
lygis:

4
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21

Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogrupis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai atlieka ir
Explanatory
vadovauja moksliniams tiriamiesiems darbams, rengia notes:
ir tobulina teorijas, koncepcijas ir metodikas arba taiko
savo mokslines fizikos, astronomijos, meteorologijos,
chemijos, geofizikos, geologijos, matematikos,
statistikos, kompiuterijos, architektūros, inžinerijos ir
technologijos žinias. Pagrindinės šio pagrindinio
pogrupio atstovų atliekamos užduotys: mokslinių
tyrimų atlikimas; žinių, įgytų studijuojant fizinių
materijų ir reiškinių sandarą bei savybes, įvairių
substancijų, medžiagų ir produktų chemines
charakteristikas ir procesus, o taip pat matematinius,
statistinius, kompiuterinius metodus ir koncepcijas,
taikymas, plėtimas bei konsultavimas; pastatų, miestų ir
transporto sistemų, statybos inžinerijos ir pramonės
struktūrų, mašinų ir kitos įrangos projektavimas,
konsultavimas šiais klausimais ir vadovavimas jų
statybai; konsultavimas kasybos metodų taikymo
klausimais bei optimalaus jų taikymo užtikrinimas; jūros
ir sausumos žvalgymas bei žemėlapių sudarymas; tam
tikrų medžiagų, produktų ir procesų technologinių
aspektų bei darbo organizavimo ir gamybos
efektyvumo tyrimai ir konsultacijos; mokslinių
straipsnių ir ataskaitų rengimas. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pagrindinio
pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 211
Fizikai, chemikai ir giminiškų profesijų specialistai 212
Matematikai, statistikai ir giminiškų profesijų
specialistai 213 Kompiuterijos specialistai 214
Architektai, inžinieriai ir giminiškų profesijų specialistai

211

Fizikai, chemikai ir giminiškų profesijų specialistai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Fizikai, chemikai ir giminiškų profesijų specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Fizikai, chemikai ir giminiškų profesijų specialistai
Explanatory
atlieka ir vadovauja moksliniams tiriamiesiems
notes:
darbams, rengia ir tobulina teorijas, koncepcijas ir
metodikas arba taiko savo mokslines fizikos,
astronomijos, meteorologijos, chemijos, geofizikos ir
geologijos žinias. Pagrindinės atliekamos užduotys:
mokslinių žinių plėtimas, atliekant mechanikos,
termodinamikos, optikos, akustikos, elektros,
magnetizmo, elektronikos, branduolinės fizikos,
astronomijos, įvairių chemijos mokslo šakų, taip pat
atmosferos sąlygų ar fizinės žemės sandaros tyrimus ir
eksperimentinius darbus, konsultavimas ir šių žinių
taikymas gamybos, žemės ūkio, medicinos,
laivininkystės, kosminių tyrimų, naftos, dujų, vandens ir
mineralų paieškos ir naudojimo, nuotolinių ryšių ir kitų
paslaugų ar statybos inžinerijos srityse; mokslinių
straipsnių ir ataskaitų rengimas. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios grupės
profesijos skirstomos į šiuos pogrupius: 2111 Fizikai ir
astronomai 2112 Meteorologai 2113 Chemikai 2114
Geologai ir geofizikai
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2111

Fizikai ir astronomai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Fizikai ir astronomai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Fizikai ir astronomai atlieka mokslinius tiriamuosius
Explanatory
darbus, rengia ar tobulina teorijas, koncepcijas ir
notes:
metodikas, o taip pat pritaiko mokslines fizikos ir
astronomijos žinias pramonės, medicinos, karinėje ir
kitose srityse. Atliekamos užduotys: (a) Mokslinių
fizikos ir astronomijos tyrimų atlikimas, teorijų,
koncepcijų ir metodikų rengimas ir tobulinimas; (b)
tokių sričių, kaip mechanika, termodinamika, optika,
akustika, magnetizmas, elektronika ir branduolinė fizika
ar astronomija, bandymų, eksperimentinių darbų,
analizės atlikimas; (c) bandymų, eksperimentinių darbų
ir analizės atlikimas, tiriant kieto būvio materijos
sandarą ir savybes bei jos pokyčius kaitinant,
spaudžiant, didinant slėgį ir kitomis sąlygomis; (d)
bandymų ir eksperimentinių darbų rezultatų
įvertinimas, išvadų pateikimas, naudojant matematinius
metodus ir modelius; (e) fizikos ir astronomijos dėsnių
ir metodų praktinio pritaikymo pramonės, medicinos,
karinėje ir kitose srityse plėtimas ir tobulinimas; (f)
dangaus reiškinių stebėjimas, analizavimas ir aiškinimas
bei būdų ir metodų kūrimas ir taikymas tokiose srityse,
kaip navigacija ir kosminiai tyrimai; (g) mokslinių
straipsnių ir ataskaitų rengimas; (h) susijusių užduočių
atlikimas; (i) vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia
priskiriamų profesijų pavyzdžiai: 2111 01
Aerodinamikas 2111 08 Akustikos fizikas 2111 26
Reologas 2111 28 Hidroakustikas

211101

Aerodinamikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aerodinamikas

Description:

211102

Astronomas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Astronomas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Astronomai, remdamiesi fizikos ir matematikos
dėsniais, tiria visatos prigimtį, dangaus kūnus ir
galaktikas: gali tirti galaktikas, žvaigždžių sistemas,
Saulę, žvaigždes, planetas ir jų palydovus bei įvairius
dangaus reiškinius; nustato tokias jų charakteristikas,
kaip matmenys, masė, forma, sudėtis, sandara,
temperatūra, šviesis ir judėjimo kryptys; apskaičiuoja
reliatyviąją jų padėtį ir stebimų dangaus kūnų orbitas,
parengia skraidymo aparatų ir jūreivystės navigacijai
matematines lenteles, kuriose nurodoma reliatyvioji
objektų padėtis Žemės atžvilgiu atitinkamu laiku,
atsižvelgiant į Saulės, Mėnulio, planetų ir žvaigždžių
išsidėstymą; atlieka mokslinius tyrimus tokiose srityse,
kaip dangaus kūnų judėjimo krypčių teorija, laiko ir
erdvės sąryšio teorija , žvaigždžių, jų sistemų ir visatos
struktūra bei evoliucija; analizuoja ir klasifikuoja
informaciją, gaunamą iš observatorijų ir palydovų. Gali
projektuoti mechaninius, optinius ir elektroninius

Explanatory
notes:
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aparatus bei įrenginius, skirtus astronomijos
moksliniams tyrimams atlikti. Gali specializuotis ir dirbti
tam tikroje astronomijos mokslo srityje.
211103

Radioastronomas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radioastronomas

Description:

211104

Astrofizikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Astrofizikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Fizikas, kuris tiria fizikinius ir cheminius vyksmus Saulės Explanatory
sistemos kūnuose, žvaigždėse, jų sistemose ir
notes:
tarpžvaigždinėje medžiagoje. Remdamasis žinomais
gamtos dėsniais ir stebėjimų duomenimis siekia
atskleisti kosminių kūnų ir reiškinių prigimtį ir raidą. Jis
tiria kosminių objektų (planetų ir jų palydovų, Saulės,
žvaigždžių, Galaktikos, kitų galaktikų), tarpplanetinės,
tarpžvaigždinės ir tarpgalaktinės medžiagos sandarą,
fizikinę ir cheminę sudėtį ir fizikines savybes, kosminių
kūnų atmosferas, fizikinius kosminės erdvės laukus,
Visatos evoliuciją. Naudodamasis astronominiais
stebėjimo metodais, jis teikia duomenų apie
medžiagos ir spinduliuočių fizikines savybes tokiomis
sąlygomis, kurių negalima sukurti Žemėje. Astrofizikos
stebėjimai remiasi iš kosmoso kūnų atsklidusios
elektromagnetinės spinduliuotės intensyvumo ir
poliarizacijos matavimu (astrofotometrija), tos
spinduliuotės spektrų sudėties tyrimu
(astrospektroskopija). Kosminiai kūnai tiriami įvairiose
elektromagnetinės spinduliuotės spektro srityse:
regimosios šviesos, ultravioletinės, rentgeno, gama,
infraraudonosios spinduliuotės, radijo bangų.
Elektromagnetinės spinduliuotės ir elektringosios
dalelės, kurių nepraleidžia Žemės atmosfera, yra
tiriamos iš aukštybinių oro balionų, raketų, dirbtinių
Žemės palydovų, tarpplanetinių stočių. Praktinės
astrofizikos specialistai kuria tyrimo metodus ir
instrumentus, atlieka stebėjimus ir apdoroja jų
rezultatus. Pagal tiriamų spinduliuočių dažnių sritį
astrofizika skirstoma į regimosios šviesos (arba optinę)
astronomiją, ultravioletinę astronomiją, rentgeno
astronomiją, gama astronomiją, infraraudonąją
astronomiją, radijo astronomiją, o pagal tyrimo objektą
– į heliofiziką (arba Saulės fiziką), planetų fiziką, mažųjų
Saulės sistemos kūnų fiziką, žvaigždžių fiziką,
tarpplanetinės, tarpžvaigždinės medžiagos fiziką,
galaktikų ir kvazarų fiziką, neutrininę astrofiziką.
Teorinė astrofizika, remdamasi žinomais gamtos
dėsniais ir tyrimų duomenimis, kuria kosminių kūnų ir
reiškinių modelius ir tiria kosminių objektų evoliuciją.
Reliatyvistinė astrofizika tiria kosminius reiškinius,
susijusius su greičiais, artimais šviesos greičiui, didelės
energijos kosmines daleles, kosminius kūnus (pvz.,
juodąsias bedugnes, neutronines žvaigždes, baltąsias
nykštukes), kurių medžiagos tankis labai didelis.
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211105

Balistikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Balistikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Specialistas, kuris tiria artilerijos sviedinių, kulkų, minų, Explanatory
bombų ir kitokių šaudmenų judėjimo dėsnius. Balistinių notes:
tyrimų metu jis tiria šaunamuosius ginklus ir jų dalis,
šovinius, ginklo panaudojimo aplinkybes. Pagal įvykio
vietoje rastas kulkas ir tūteles nustato ginklo modelį,
identifikuoja ginklus. Tirdamas sprogmenų sprogimo
vietoje surinktus daiktinius įrodymus, nustato
sprogstamųjų medžiagų savybes, sprogstamųjų įtaisų
konstrukciją ir panaudojimo galimybes ir jau įvykusių
sprogimų aplinkybes. Šaunamiesiems ginklams tirti jis
naudoja kulkų greičio matuoklius, o identifikacinius
tyrimus atlieka lyginamuoju mikroskopu. Tirdamas
ginklus ir sprogmenis dažnai naudoja rentgeno
aparatą.

211106

Hidrodinamikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Hidrodinamikas

Description:

211107

Fizikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fizikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Fizikai tiria ir nustato pagrindinius gamtos dėsnius,
medžiagų sandarą ir savybes, energijos virsmus,
materijos ir energijos sąryšį: gali dirbti teorinės fizikos
srityje, tyrinėti medžiagų sandarą, dalelių sąveiką su
medžiaga ar visatos kilmę; remdamiesi fizikos dėsniais
ir teorijomis, sprendžia atominės energijos taikymo,
kosmoso erdvės tyrimo problemas; gali darbuotis
praktinėse srityse, tobulinant medicinos aparatūrą,
optinius ir elektroninius aparatus bei įrenginius, tirti
naujausių medžiagų panaudojimo galimybes;
konstruoja ir atlieka eksperimentus su lazeriais,
ciklotronais, teleskopais ir kitokiais aparatais ir
įrenginiais; kuria aparatus ir įrenginius, reikalingus
moksliniams eksperimentams; aprašinėja ir analizuoja
gautus rezultatus bei planuoja naujus eksperimentus.
Dažniausiai fizikai specializuojasi vienoje iš sričių –
branduolinėje fizikoje, plazmos, kietojo kūno fizikoje ir
kitose, pvz.: biofizika, geofizika, aplinkotyra ar
aplinkosauga. Visas šias sritis sieja tie patys
fundamentalieji pagrindai, todėl fizikai gali keisti
veiklos pobūdį.

Explanatory
notes:

211108

Akustikos fizikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akustikos fizikas

Description:
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211109

Fizikas astronomas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fizikas astronomas

Description:

211110

Atomo fizikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Atomo fizikas

Description:

211111

Balistikos fizikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Balistikos fizikas

Description:

211112

Elektros ir magnetizmo fizikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros ir magnetizmo fizikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka ir vadovauja moksliniams tyrimams, tobulina
teorijas, ruošia koncepcijas ir metodikas: atlieka
eksperimentinius darbus, mokslinių žinių plėtotę,
elektros ir magnetizmo tyrimus; tiria elektros energijos
šaltinius, elektros generavimo ir perdavimo būdus,
medžiagų magnetines savybes ir elektromagnetinių
bangų generavimo, perdavimo ir priėmimo būdus
tokiose srityse kaip elektrostatika ir projektuoja bei
tobulina elektrinius aparatus ir įrenginius; įvertina
bandymų ir eksperimentinių darbų rezultatus, teikia
išvadas, kaip praktiškai pritaikyti fizikos dėsnius ir
metodus pramonėje, medicinoje, karinėje ir kitose
srityse. Gali specializuotis tam tikrose elektros ir
magnetizmo srityse, tokiose kaip elektrinių
projektavimas ir jų tobulinimas.

Explanatory
notes:

211113

Elektronikos fizikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektronikos fizikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka mokslinius tyrimus, kuria ir tobulina teorijas,
Explanatory
koncepcijas ir metodikas, taip pat pritaiko mokslines
notes:
žinias pramonės, medicinos, karinėje ir kitose srityse,
kur naudojama elektroninė įranga: tiria elektronų
poveikį, judėjimo savybes bei pokyčius įvairiomis
sąlygomis; gilina mokslinį supratimą apie elektronus,
tikslina jų parametrus arba kuria bei tobulina
medžiagas ar produktus, naudojamus pramonės
technologijose; praktiškai taiko bandymų rezultatus
projektuojant ir tobulinant elektroninių ryšių įrenginius,
taip pat įrenginius, naudojamus pramonės įmonėms ir
įstaigoms automatizuoti, ginklams valdyti, navigacijoje
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bei kosmoso tyrimuose. Gali specializuotis tam tikroje
elektronikos srityje, pvz.: kietojo kūno elektronika. Tiria
kietųjų medžiagų sandarą ir savybes bei jos pokyčius
įvairiomis sąlygomis. Dažnai jų darbas yra tarpinė
grandis tarp mokslo tiriamosios veiklos ir jos rezultatų
panaudojimo.
211114

Šilumos fizikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šilumos fizikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka mokslinius tyrimus, kuria ir tobulina teorijas,
Explanatory
koncepcijas bei metodikas, taip pat pritaiko žinias
notes:
gilinant mokslinį supratimą apie šilumos poveikį, jos
keitimą, perdavimą ir matavimą, tokiose srityse kaip
termodinamika, šilumos perdavimas ir šiluminė
izoliacija, aukštųjų ir žemųjų temperatūrų poveikis bei
šilumos spinduliavimas arba tobulinant ir gerinant
medžiagas, gaminius ir įvairias pramonės technologijas.
Gali specializuotis ir dirbti atskirose šiluminės fizikos
srityse, tokiose kaip šilumos nuostolių sumažinimas
varikliuose.

211115

Hidrodinamikos fizikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Hidrodinamikos fizikas

Description:

211116

Šviesos fizikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šviesos fizikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka mokslinius tyrimus, kuria ir tobulina teorijas,
Explanatory
koncepcijas ir metodikas, taip pat pritaiko žinias
notes:
gilinant mokslinį supratimą apie šviesos poveikį. Tiria
šviesos šaltinius, šviesos spinduliavimą ir poveikį
tokiose srityse kaip apšvietimas, spektroskopija, optika,
fotografija ar poliarizacija. Gali specializuotis ir dirbti
tam tikroje šviesos fizikos srityje, tokioje kaip naujų ar
patobulintų optinių įtaisų projektavimas.

211117

Mechanikos fizikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mechanikos fizikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka mokslinius tyrimus, kuria ir tobulina teorijas,
koncepcijas ir metodikas, taip pat pritaiko žinias
gilinant mokslinį supratimą mechanikos srityje, tiriant
fizikinius reiškinius arba tobulinant bei gerinant
medžiagas, gaminius ar gamybos technologijas: tiria
jėgų poveikį kūnams balistikoje, aerodinamikoje,
hidrodinamikoje, reologijoje, didelio slėgio ir
vakuuminėse technologijose, matuojant vibracijas ar
tamprumą. Gali specializuotis ir dirbti tam tikrose
mechanikos srityse, tokiose kaip raketų valdymo

Explanatory
notes:
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sistemų plėtotė.
211118

Fizikas {molekulinė fizika}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fizikas {molekulinė fizika}

Description:

211119

Branduolio fizikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Branduolio fizikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka atomų, molekulių ir atomo branduolių sandaros Explanatory
bei kitų savybių tyrimus, kurių paskirtis gilinti šios
notes:
srities mokslinį supratimą arba praktikoje pritaikyti
atominę, molekulinę ir branduolinę fiziką: tiria atomų ir
molekulių savybes bei radioaktyviųjų atomo branduolių
skilimo vyksmus; atlieka bandymus ir eksperimentinius
darbus, susijusius su praktiniu atominės, molekulinės ir
branduolinės fizikos pritaikymu gamyboje, medicinoje
ar karinėje pramonėje; skatina mokslo pasiekimus,
atlieka tyrimus įvairioms sistemoms, dariniams ir
veikimo mechanizmams modeliuoti ir imituoti;
analizuoja stebėjimus bei formuluoja išvadas, kurias
susieja su jau žinomais fizikos dėsniais ir pateikia
naujas jų aiškinimo teorijas. Gali specializuotis tam
tikroje branduolinės fizikos srityje.

211120

Optikos fizikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Optikos fizikas

Description:

211121

Puslaidininkių fizikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Puslaidininkių fizikas

Description:

211122

Kietojo kūno fizikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kietojo kūno fizikas

Description:

211123

Garso fizikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Garso fizikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka mokslinius tyrimus, kuria ir tobulina teorijas,
koncepcijas ir metodikas, taip pat pritaiko žinias

Explanatory
notes:
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plėtojant mokslinį supratimą: tiria garso spinduliavimo,
perdavimo, atkūrimo ir vibracijos charakteristikas
architektūrinės akustikos, garso izoliacijos, slopinimo,
stiprinimo, užrašymo ir atkūrimo srityse; atlieka tyrimus,
bandymus ir testus, siekiant ištirti skleidžiamo garso
savybes, jo keitimą ar pasiskirstymą; atlieka bandymus,
siekiant praktiškai pritaikyti garso fizikos teorijas ir
dėsnius plėtojant pramonės, medicinos, karinę ir kitas
sritis; analizuoja stebėjimus bei formuluoja išvadas: jas
sieja su jau žinomais garso fizikos dėsniais ir pateikia
naujas teorijas jiems aiškinti. Gali specializuotis tam
tikroje garso fizikos srityje kaip ultragarsinių vibracijų
generavimas ir pritaikymas.
211124

Fizikas teoretikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fizikas teoretikas

Description:

211125

Termodinamikos fizikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Termodinamikos fizikas

Description:

211126

Reologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Reologas

Description:

211127

Termodinamikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Termodinamikas

Description:

211128

Hidroakustikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Hidroakustikas

Description:

211129

Mokslo darbuotojas {fizika, astronomija}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {fizika, astronomija}

Description:
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2112

Meteorologai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Meteorologai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Meteorologai atlieka mokslinius tiriamuosius
Explanatory
atmosferos susidarymo, sandaros ir dinamikos darbus, notes:
rengia ar tobulina teorijas, koncepcijas ir metodikas,
rengia smulkias ir ilgalaikes oro prognozes,
naudojamas aviacijoje, laivininkystėje, žemės ūkyje ir
kitose srityse bei plačiajai visuomenei informuoti.
Atliekamos užduotys: (a) mokslinių atmosferos
susidarymo, sandaros ir dinamikos tyrimų atlikimas,
teorijų, koncepcijų ir metodikų rengimas ir tobulinimas;
(b) oro judėjimo krypties ir greičio, slėgio,
temperatūros, drėgmės ir kitų reiškinių, tokių kaip
debesų susidarymas, kritulių iškritimas, elektros lauko
trikdžiai, saulės radiacija, tyrimai; (c) duomenų,
gaunamų iš meteorologinių stočių, tyrimai, išsamių ar
ilgalaikių oro žemėlapių ir prognozių, naudojamų
aviacijoje, laivininkystėje, žemės ūkyje ir kitose srityse
bei plačiajai visuomenei informuoti, parengimas; (d)
bandymų, siekiant išsklaidyti rūkus, sukelti kritulius ar
kitaip kontroliuoti orus, atlikimas; (e) mokslinių
straipsnių ir ataskaitų rengimas; (f) susijusių užduočių
atlikimas; (g) vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia
priskiriamų profesijų pavyzdžiai: 2112 01 Klimatologas
2112 02 Orų prognozuotojas 2112 03 Meteorologas
2112 04 Meteorologas klimatologas

211201

Klimatologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Klimatologas

Description:

211202

Orų prognozuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Orų prognozuotojas

Description:

211203

Meteorologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Meteorologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Meteorologai tiria atmosferą – dujinį žemės apvalkalą.
Meteorologų informacija ir tyrimai naudojami orų
prognozėms sudaryti, oro užterštumui kontroliuoti,
žemės ūkyje, oro ir jūrų transporte, šalies gynyboje.
Mokslo darbai padeda tirti žemės klimato pasikeitimo
problemas – šiltnamio efektą bei ozono skyles.
Didžiausia meteorologų grupė atlieka priežeminio
atmosferos sluoksnio stebėjimus. Pagal stebėjimų
duomenis sudaromi sinoptiniai žemėlapiai.
Naudodamiesi jais, sinoptikai sudarinėja ilgalaikes ar
trumpalaikes orų prognozes. Duomenis gauna iš
meteorologinių palydovų, radarų ir stebėtojų, esančių

Explanatory
notes:
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visame pasaulyje. Tikslesnėms orų prognozėms
sudaryti naudojami kompiuteriniai atmosferos
žemėlapiai, radiozondai, radarai. Remiantis jų
duomenimis, galima numatyti audras, uraganus,
staigius potvynius, jų kryptį ir intensyvumą. Kai kurie
meteorologai dirba mokslinį darbą. Meteorologai
fizikai tyrinėja fizines ir chemines atmosferos savybes,
šviesos, garso ar radijo bangų perdavimą, nagrinėja
priežastis, veikiančias debesų, lietaus, sniego
formavimąsi. Klimatologai sudarinėja ir analizuoja
daugiametes įvairių rajonų vėjo, lietaus, temperatūros,
saulėtų dienų suvestines. Šie duomenys naudojami
žemės ūkyje, statant namus, projektuojant šildymo ar
vėsinimo sistemas. Dar kiti meteorologai ieško
efektyviausių oro užterštumo kontrolės ir mažinimo
būdų. Labai svarbu gebėjimas laiku atlikti nuolat
pasikartojančias užduotis, gebėjimas dirbti su
duomenimis ir skaičiais. Meteorologinės stotys dirba
ištisą parą, be išeiginių dienų. Meteorologinių stočių
yra visoje šalyje: oro uostuose, miestuose ar netoli jų,
taip pat tolimose ir atkampiose vietovėse. Dažnai tenka
nepaisyti darbo valandų. Meteorologas negali palikti
savo darbo vietos, kol jo pakeisti neatvyksta kitas
darbuotojas.
211204

Meteorologas klimatologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Meteorologas klimatologas

Description:

211205

Orų prognozės meteorologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Orų prognozės meteorologas

Description:

211206

Mokslo darbuotojas {meteorologija}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {meteorologija}

Description:

2113

Chemikai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Chemikai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Chemikai atlieka mokslinius tiriamuosius darbus, rengia Explanatory
ar tobulina teorijas, koncepcijas ir metodikas arba taiko notes:
mokslines chemijos žinias, pirmiausia bandydami,
kurdami ir gerindami medžiagas, pramonės produktus
ir procesus. Atliekamos užduotys: (a) mokslinių
chemijos tyrimų atlikimas, teorijų, koncepcijų ir
metodikų rengimas ir tobulinimas; (b) bandymų,
eksperimentinių darbų ir analizės atlikimas, tiriant
įvairių natūralių, dirbtinių ar sintetinių medžiagų,
žaliavų ir produktų cheminę sudėtį bei jų energetinius
ir cheminius pakitimus; (c) tyrimų rezultatų įvertinimas
ir išvadų pateikimas; (d) farmacijos ir kitų pramonės
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medžiagų, gaminių ir procesų kūrimas ir tobulinimas;
(e) kokybės kontrolės metodikos ir procedūrų
gamintojams ir vartotojams parengimas; (f) mokslinių
straipsnių ir ataskaitų rengimas; (g) susijusių užduočių
atlikimas; (h) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 2113 01 Chemikas 2113
02 Chemikas {analizinė chemija} 2113 03 Korozijos
chemikas 2113 04 Kristalografijos chemikas
211301

Chemikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Chemikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Chemikai tiria chemines medžiagas, jų sudėtį, savybes, Explanatory
kitimus, sintetina naujus junginius ir ieško praktinio jų
notes:
panaudojimo būdų. tiria medžiagų sandarą, sudėtį ir
savybes, taip pat dėsnius, kurie valdo medžiagos
sudėtinių elementų sąveiką; tiria daugybę sintetinių
pluoštų, dažų, vaistų, tepalų, klijų ir kitokių produktų;
kuria naujus ar tobulina jau esamus produktus dažnai
remdamiesi kitų fundamentaliųjų mokslų žiniomis.
Chemikų specializacijos sritys: chemikai analitikai tiria
kiekybinius bei kokybinius elementų, atomų, jonų
sąryšius; nustato junginių prigimtį, sandarą, sudėtį bei
savybes, cheminių medžiagų buvimą bei koncentracijas
ore, vandenyje ar dirvožemyje; chemikai organikai
nagrinėja ir gausina organinių junginių įvairovę.;
chemikai neorganikai nagrinėja neorganinius junginius;
fizikinės chemijos specialistai tiria cheminius reiškinius
remdamiesi bendraisiais fizikos dėsniais. Chemikų
moksliniai tyrimai taikomi medicinoje, žemės ūkyje,
maisto pramonėje, taip pat prisideda prie energijos
taupymo ir aplinkos užterštumo mažinimo. Daugelį
plataus vartojimo produktų – plastikus, vaistus, trąšas
–sukūrė organinės chemijos specialistai. Fizikinės
chemijos specialistų darbai naudojami naujos
perspektyvesnės energijos šaltiniams kurti.

211302

Chemikas {analizinė chemija}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Chemikas {analizinė chemija}

Description:

211303

Korozijos chemikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Korozijos chemikas

Description:

211304

Kristalografijos chemikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kristalografijos chemikas

Description:
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211305

Ploviklių chemikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ploviklių chemikas

Description:

211306

Dažiklių chemikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dažiklių chemikas

Description:

211307

Maisto pramonės chemikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Maisto pramonės chemikas

Description:

211308

Stiklo chemikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo chemikas

Description:

211309

Chemikas {neorganinė chemija}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Chemikas {neorganinė chemija}

Description:

211310

Odų chemikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odų chemikas

Description:

211311

Metalurgijos chemikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalurgijos chemikas

Description:

211312

Chemikas {branduolinė chemija}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Chemikas {branduolinė chemija}

Description:
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211313

Chemikas {organinė chemija}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Chemikas {organinė chemija}

Description:

211314

Dažų chemikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dažų chemikas

Description:

211315

Naftos perdirbimo chemikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naftos perdirbimo chemikas

Description:

211316

Farmacijos pramonės chemikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Farmacijos pramonės chemikas

Description:

211317

Chemikas {fizikinė chemija}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Chemikas {fizikinė chemija}

Description:

211318

Plastikų chemikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plastikų chemikas

Description:

211319

Polimerų chemikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Polimerų chemikas

Description:

211320

Kokybės kontrolės chemikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kokybės kontrolės chemikas

Description:
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211321

Gumos chemikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gumos chemikas

Description:

211322

Tekstilės chemikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės chemikas

Description:

211323

Kristalografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kristalografas

Description:

211324

Pramonės farmacininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pramonės farmacininkas

Description:

211325

Spektroskopininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spektroskopininkas

Description:

211326

Mokslo darbuotojas {chemija}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {chemija}

Description:

2114

Geologai ir geofizikai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Geologai ir geofizikai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Geologai ir geofizikai atlieka mokslinius tiriamuosius
Explanatory
darbus, rengia ar tobulina teorijas, koncepcijas ir
notes:
metodikas arba taiko mokslines geologijos ir geofizikos
žinias tokiose srityse, kaip naftos, dujų ir mineralų
telkinių paieška ir eksploatavimas, vandens išteklių
išsaugojimas, statybos inžinerija, nuotoliniai ryšiai ir
laivininkystė. Atliekamos užduotys: (a) mokslinių
geologijos ir geofizikos tyrimų atlikimas, teorijų,
koncepcijų ir metodikų rengimas ir tobulinimas; (b)
žemės plutos sudėties ir sandaros tyrinėjimai, uolų,

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

109/1 365

LPK-2005

mineralų, suakmenėjusių iškasenų ir pan. tyrimai,
siekiant nustatyti procesus, turinčius įtakos žemės
raidai, išsiaiškinti praeities gyvenimo evoliuciją ir
nustatyti geologinių formacijų pobūdį ir chronologiją;
(c) duomenų, gautų atliekant tyrimus, analizė ir
geologinių ataskaitų, žemėlapių, jūros žemėlapių ir
diagramų sudarymas; (d) tyrimų rezultatų
panaudojimas įvertinant mineralų, dujų ir naftos
telkinių bei požeminio vandens resursų potencialią
raidą; (e) geologinių žinių taikymas, sprendžiant
civilinės statybos projektų problemas, pavyzdžiui,
statant užtvankas, tiltus, tunelius ir pastatus; (f)
seisminių, gravitacijos, elektrinių, terminių ir
magnetinių jėgų, veikiančių žemę, tyrimai ir įvertinimas;
(g) optinių ir akustinių atmosferos reiškinių tyrimai ir
įvertinimas; (h) žemės svorio, dydžio ir masės, vidaus
sudėties ir sandaros nustatymas bei vulkanų, ledynų ir
žemės drebėjimų tipų ir veiklos tyrimai; (i) magnetinio
žemės lauko žemėlapio sudarymas ir jo bei kitų
sukauptų duomenų taikymas navigacijai ir
transliavimui; (j) fizinių jūros ir atmosferos savybių bei
jų tarpusavio sąveikos, pavyzdžiui, terminės energijos
apykaitos, tyrimai ir įvertinimas; (k) naftos, dujų ir
mineralų telkinių, požeminio vandens resursų vietos ir
dydžio nustatymas, panaudojant seismologinius,
gravimetrinius, magnetinius, elektrinius ir
radiometrinius metodus; (l) mokslinių straipsnių ir
ataskaitų rengimas; (m) susijusių užduočių atlikimas; (n)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 2114 01 Geodezininkas 2114 02
Inžinerijos geologas 2114 03 Mikropaleontologijos
geologas 2114 04 Kasybos geologas
211401

Geodezininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geodezininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Specialistas, kuris atlieka vietovės matavimus, susijusius Explanatory
su Žemės paviršiaus atvaizdavimu planuose ir
notes:
žemėlapiuose. Jis turi gebėti dirbti įvairiose geodezinės
veiklos srityse. Jis kaupia, apdoroja, pateikia ir naudoja
Pasaulinės geografinės atskaitos sistemos duomenis,
dalyvauja valstybinių geodezinių erdvinių tinklų
sutankinimo ir atnaujinimo darbuose. Sudaro
topografinių darbų planus. Dalyvauja parengiant ir
sudarant žemėlapius, atliekant teisinį žemės sklypų ir
sandorių registravimą. Kaupia, apdoroja, pateikia ir
naudoja Pasaulinės geografinės atskaitos sistemos
duomenų bazes. Turi gebėti adaptuoti optimalias
specializuotas kompiuterines programas, parengti ir
naudotis nekilnojamojo turto kadastro duomenimis ir
įvairiais geodezinės informacijos šaltiniais. Turi išmanyti
valstybinių geodezinių erdvinių tinklų sutankinimo ir
atnaujinimo dalykus, Lietuvos valstybinį geodezinį
tinklą, gebėti analizuoti ir parinkti matavimo prietaisus
geodezinio pagrindo sutankinimo darbams atlikti,
gebėti susieti atliktų matavimų ir valstybinio
geodezinio tinklo duomenis. Projektuodamas ir
sudarydamas žemėlapius, jis turi gebėti analizuoti ir
vertinti aerofotonuotraukose esančius elementus,
gebėti analizuoti ir taikyti kartografines projekcijas,
apdoroti ir naudoti įvairiais metodais parengtų
žemėlapių informaciją. Projektuodamas ir sudarydamas
topografinius planus, jis turi gebėti projektuoti ir
sudaryti vietovės situacijos kontūrų ir reljefo planą,
gebėti projektuoti ir atlikti niveliavimo darbus. Žemės
sklypų ir jų sandorių registravimo srityje jis turi gebėti
taikyti vieningą nekilnojamojo turto apskaitos sistemą,
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parengti ir analizuoti žemės sandorių ir sklypų teisinio
registravimo dokumentus, spręsti aplinkosaugos
problemas.
211402

Inžinerijos geologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Inžinerijos geologas

Description:

211403

Mikropaleontologijos geologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mikropaleontologijos geologas

Description:

211404

Kasybos geologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kasybos geologas

Description:

211405

Okeanografijos geologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Okeanografijos geologas

Description:

211406

Naftos gavybos geologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naftos gavybos geologas

Description:

211407

Stratigrafijos geologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stratigrafijos geologas

Description:

211408

Geofizikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geofizikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tiria žemės gelmių sandarą ir sudėtį. Atlieka mokslinius Explanatory
tyrimus, rengia ar tobulina teorijas, koncepcijas ir
notes:
metodikas: tyrinėja ir matuoja seisminių, gravitacinių,
elektrinių, šiluminių ir magnetinių jėgų poveikį Žemei,
taip pat optinius ir akustinius reiškinius atmosferoje;
apskaičiuoja Žemės matmenis, svorį, formą ir masę,
nustato jos vidinę sudėtį ir sandarą; tyrinėja vulkanų,
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ledynų ir Žemės drebėjimų pobūdį ir aktyvumą; braižo
Žemės magnetinio lauko jėgų linijų išsidėstymą ir
gautus duomenis taiko praktinėms problemoms spręsti
radijo ir televizijos laidų transliavimo bei navigacijos
srityse; tyrinėja ir matuoja tokius fizikinius jūros
parametrus: tankį, temperatūrą, šviesos ir garso
laidumą bei potvynius ir atoslūgius, taip pat tyrinėja
šiluminės energijos mainus tarp jūros ir atmosferos;
tyrinėja uolienų formavimosi charakteristikas, žvalgo
mineralų, dujų ar naftos telkinius, rūdų ir požeminio
vandens išteklius, tiria sąvartynų poveikį gamtai,
taikydamas įvairias tyrimo priemones: elektrinius,
elektroninius, gama spinduliuotės ir kitokius zondus,
seismografus, seismines stotis; tyrinėja vandens ir
sausumos zonų išsidėstymą, padėtį ir plėtrą rengiant
projektus potvyniams reguliuoti, dirvožemiui drėkinti,
vandeniui tiekti, vandens energijos, drenažo ir kitoms
vidaus vandenų programoms įgyvendinti; nustato
fiksuotus Žemės paviršiaus taškus navigaciniams
žemėlapiams sudaryti; kuria veiksmingus aplinkos
tvarkymo metodus. Gali specializuotis ir dirbti tam
tikroje geofizikos srityje
211409

Geomagnetizmo geofizikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geomagnetizmo geofizikas

Description:

211410

Geomorfologijos geofizikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geomorfologijos geofizikas

Description:

211411

Hidrologijos geofizikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Hidrologijos geofizikas

Description:

211412

Okeanografijos geofizikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Okeanografijos geofizikas

Description:

211413

Seismologijos geofizikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Seismologijos geofizikas

Description:
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211414

Hidrologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Hidrologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Specialistas, kuris nagrinėja vandens savybes, dėsnius ir Explanatory
reiškinius, vandens fizikinius, cheminius ir fiziologinius notes:
ryšius, cirkuliacijos poveikį žmogaus gyvenimui,
tenkinant jo poreikius. Jis sudaro hidrologines
prognozes, kuriomis siekiama apsaugoti žmonių
sveikatą, gyvybę, turtą ir jas taikyti planuojant ūkio ir
verslo plėtrą. Gyventojams ir gelbėjimo tarnyboms
hidrologai perduoda informaciją apie pavojingus
hidrologinius reiškinius.

211415

Mikropaleontologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mikropaleontologas

Description:

211416

Mineralogas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mineralogas

Description:

211417

Geologas okeanografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geologas okeanografas

Description:

211418

Geofizikas okeanografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geofizikas okeanografas

Description:

211419

Paleontologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Paleontologas

Description:

211420

Seismologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Seismologas

Description:

Aiškinamosios

Specialistas, tiriantis žemės drebėjimus. Jis nustato

Explanatory
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pastabos:

žemės drebėjimų paplitimą, priežastis ir ryšius su
procesais Žemės viduje, kuria ir tobulina žemės
drebėjimų prognozavimo metodus ir seismiškai
atsparius pastatus ir hidrotechninius statinius, seiminių
bangų tyrimais nagrinėja Žemės ir jos plutos sluoksnių
sandarą.

211421

Stratigrafas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stratigrafas

Description:

211422

Geologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka mokslinius tyrimus, rengia ar tobulina teorijas,
Explanatory
koncepcijas ir metodikas. Tiria Žemės gelmių sandarą ir notes:
sudėtį: tiria uolienas, mineralus ir augalų bei gyvūnų
liekanas iškasenose, siekdamas nustatyti Žemės raidą
veikiančius procesus, praėjusio gyvenimo evoliuciją,
geologinio formavimosi pobūdį ir chronologiją; tyrinėja
Žemės paviršiaus formą ir prigimtį bei ją keičiančių
veiksnių poveikį - koroziją, apledėjimą ir nuosėdų
susiformavimą; tyrinėja jūros dugną, braižo
topografinius žemėlapius ir tiria uolų bei nuosėdų
susidarymo istoriją, sandarą ir sudėtį; tiria požeminio
vandens telkinius, jo chemines savybes, požeminio
vandens pasiskirstymą bei sąryšį su paviršiniu
vandeniu, uolienų filtracines savybes; taiko geologines
žinias civilinės inžinerijos problemoms spręsti - statant
dambas, tiltus, tunelius, polderius ir didelius pastatus;
pasinaudodamas nuotraukomis, rengia tiriamų rajonų
geologinius žemėlapius ir diagramas. Gali specializuotis
ir dirbti tam tikroje geologijos srityje.

211423

Naftos gavybos inžinierius geologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naftos gavybos inžinierius geologas

Description:

211424

Hidrogeologijos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Hidrogeologijos inžinierius

Description:

211425

Mokslo darbuotojas {geologija, geofizika}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {geologija, geofizika}

Description:
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212

Matematikai, statistikai ir giminiškų profesijų specialistai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Matematikai, statistikai ir giminiškų profesijų
specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Matematikai, statistikai ir giminiškų profesijų
Explanatory
specialistai atlieka mokslinius tiriamuosius darbus,
notes:
rengia ir tobulina matematikos ir statistikos teorijas,
koncepcijas, metodus ir metodologijas; taiko šias žinias
įvairiausių sričių užduotims spręsti, pavyzdžiui,
inžinerijos, verslo, medicinos, gamtos ar socialinių
mokslų. Pagrindinės atliekamos užduotys:
fundamentaliosios matematikos tyrimų atlikimas;
konsultavimas ir praktinis matematinių, statistinių
principų ir metodologijos taikymas; statistikos
uždavinių sprendimas, o ypač draudimo srityje, taip pat
sudarant draudimo ir pensijų sistemas; statistinio
duomenų rinkimo planavimas, rengimas ir atlikimas;
statistinių duomenų įvertinimas, organizavimas,
rengimas, interpretavimas ir analizavimas; mokslinių
straipsnių ir ataskaitų rengimas. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios grupės
profesijos skirstomos į šiuos pogrupius: 2121
Matematikai ir giminiškų profesijų specialistai 2122
Statistikai

2121

Matematikai ir giminiškų profesijų specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Matematikai ir giminiškų profesijų specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Matematikai ir giminiškų profesijų specialistai atlieka
Explanatory
mokslinius tiriamuosius darbus, rengia ir tobulina
notes:
matematikos ir draudimo statistikos teorijas,
koncepcijas, būdus ir metodus, konsultuoja ir taiko
mokslines inžinerijos, verslo, medicinos bei kitų gamtos
ar socialinių mokslų žinias. Atliekamos užduotys: (a)
matematikos ir draudimo statistikos teorijų ir metodų
tyrimai, rengimas ir tobulinimas; (b) konsultavimas
matematinių principų, modelių ir metodų klausimais ir
tų metodų taikymas įvairiausioms inžinerijos,
agronomijos, medicinos, taip pat kitų gamtos ar
socialinių mokslų užduotims spręsti; (c) loginė valdymo
problemų analizė, ypač iš sąnaudų – rezultatų santykio
efektyvumo srities, sudarant kompiuteriu kiekvieno
uždavinio matematinį modelį ir rengiant jį programuoti
ir spręsti; (d) pensijų, gyvybės, sveikatos, socialinio ir
kitų tipų draudimo sistemų projektavimas, parengimas
ir įteisinimas; (e) mokslinių straipsnių ir ataskaitų
rengimas; (f) susijusių užduočių atlikimas; (g)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 2121 03 Draudimo statistikos
matematikas 2121 04 Matematikas {taikomoji
matematika} 2121 05 Matematikas {grynoji
matematika} 2121 06 Matematikas

212101

Aktuarijus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aktuarijus

Description:
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212102

Operacijų tyrimo analitikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Operacijų tyrimo analitikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka logines valdymo uždavinių analizes ir
Explanatory
formuluoja matematinius kiekvieno uždavinio
notes:
modelius, reikalingus programavimui ir kompiuteriniam
sprendimui: analizuoja uždavinius, reikalaujančius tokių
sprendimų, kaip iš įvairių pasiūlymų pasirinkti tokį, kuris
užtikrintų didžiausią pelno tikimybę ar efektyvų
rezultatą, atsižvelgiant į finansines išlaidas ir sąnaudas
(pvz., analizuojant ir įvertinant alternatyvias gamybos
technologijas sąnaudų ir išlaidų atžvilgiu); parengia
matematinius modelius, vienos ar kelių lygčių, kurias
sieja konstantos, kintamieji, apribojimai, alternatyvos ir
konfliktiniai objektai bei jų skaitmeniniai parametrai,
pavidalu, surenka duomenis, susijusius su modelio
kintamaisiais arba jų pakaitais, vadovauja
skaičiavimams ir kitų duomenų parrengimui, tvarko
modelio išbandymo programas ir kompiuterinį lygčių
sprendimą; recenzuoja bandymų rezultatus ir, jeigu
reikia, performuluoja modelį; parengia tyrimų ataskaitą,
kurioje pateikiamas uždavinio sprendimas arba įvairios
sprendimų alternatyvos, atsižvelgiant į pageidaujamą
rezultatą, kai nėra vienareikšmio sprendimo. Gali plėtoti
ir taikyti laiko ir sąnaudų tyrimų metodus, planuoti ir
kontroliuoti didelės apimties veiklos planus.

212103

Draudimo statistikos matematikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Draudimo statistikos matematikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Taiko matematikos, statistikos, finansų ir
Explanatory
bankininkystės žinias, kurių reikia projektuojant ir
notes:
įgyvendinant pensijų schemas, gyvybės, sveikatos,
socialinio draudimo ir draudimo nuo nelaimingų
atsitikimų sistemas: analizuoja atitinkamus statistinius ir
kitokius duomenis bei taiko statistinius ir matematinius
principus, reikalingus kuriant tikimybių lenteles tokiems
rodikliams kaip mirtingumas, nelaimingi atsitikimai,
ligos, invalidumas, bedarbystė ir išėjimas į pensiją;
apskaičiuoja reikiamus draudimo išmokų bei įnašų
dydžius atsižvelgiant į tokius faktorius kaip
administravimo išlaidos, procentų dydis, klientų
amžius, lytis ir profesija; užtikrina pelningą fondų
pardavimą ir investavimą, taip pat ir atitinkamų rezervų
sukaupimą, kad būtų galima bet kuriuo metu vykdyti
įsipareigojimus; nustato teisingą pagrindą papildomojo
pelno paskirstymui, pelno siekiančioje draudimo
sistemoje.

212104

Matematikas {taikomoji matematika}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Matematikas {taikomoji matematika}

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Teikia patarimus praktiniam matematinių principų
naudojimui ir taiko juos moksliniuose tyrimuose, taip
pat inžinerijoje, valdyme ir kitose veiklos srityse: taiko

Explanatory
notes:
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matematikos principus ir būdus, kurie padėtų spręsti
savitus mokslinių tyrimų, plėtros, gamybos, logistikos ir
kitų veiklos sričių uždavinius, naudojant žinias tų sričių,
kuriose taikoma elektronika, atominė energija, mokslas
apie gyvybę, kosmosą ir verslo vadybą; pataria kitiems
specialistams dėl matematinių metodų taikymo jų
praktinėje veikloje. Uždaviniams spręsti gali naudoti
asmeninius, stalinius ar kitokius kompiuterius arba jų
sistemas, arba vadovauti jų naudojimui. Šios srities
darbuotojai gali specializuotis atskiroje mokslinių
tyrimų analizės srityje.
212105

Matematikas {grynoji matematika}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Matematikas {grynoji matematika}

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka mokslinius tyrimus fundamentaliosios
Explanatory
matematikos srityje, tobulina ir skatina matematikos
notes:
mokslo bei matematinių metodų ir būdų plėtrą: tyrinėja
algebros, geometrijos, skaičių teorijos, logikos ir kitų
matematikos šakų fundamentalias teorijas ir tikrina
hipotezes bei alternatyvios matematikos teorijas, gilina
žinias; atlieka eksperimentus, ieško naujų matematikos
principų ir metodų pritaikymo būdų arba tobulina ir
plėtoja matematinės metodologijos panaudojimą
specifinėse srityse, pvz., moksliniuose tyrimuose,
inžineriniuose projektuose, kariniame planavime,
apdorojant elektroninius duomenis ir priimant valdymo
sprendimus.

212106

Matematikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Matematikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Matematikai kuria naujas matematines teorijas ir
Explanatory
skaičiavimo metodus, kuriais remiantis sprendžiami
notes:
įvairių mokslo sričių, ekonomikos, inžinerijos ir verslo
uždaviniai. Matematikai dirba dviejose srityse –
teorinėje matematikoje ir taikomojoje matematikoje,
tačiau griežtos ribos tarp jų nėra. Matematikai
teoretikai plėtoja matematikos mokslą, naujais
principais plečia jau žinomus matematikos dėsnius.
Nors teoretikai gilinasi į matematikos mokslą, tiesiogiai
to nesiedami su praktiniu taikymu, tačiau jų abstrakčių
tyrimų rezultatai yra daugelio mokslo ir inžinerijos
laimėjimų laidas. Matematikai, dirbantys taikomosios
matematikos srityje, naudodamiesi matematiniu
modeliavimu ir skaičiavimo metodais, formuluoja ir
sprendžia praktinius verslo, inžinerijos, fizikos ir
socialinių mokslų uždavinius. Jų kuriamais metodais
gali būti analizuojamas vaistų poveikis įvairioms
ligoms, skraidymo aparatų aerodinaminės savybės ar
gamybos kainos. Dažnai rimtos problemos, iškylančios
pramonėje, skatina ir matematinių metodų plėtojimą.
Spręsdami kompleksinius uždavinius, analizuodami
kintamųjų dydžių sąryšius, apdorodami didelius
duomenų kiekius, matematikai naudoja kompiuterius.
Kadangi matematika yra daugelio akademinių
disciplinų pagrindas, su ja susijusios daugelis kitų
profesijų. Matematikos pagrindai reikalingi
inžinieriams, informatikams, ekonomistams. Statistikai
ir statistikos ekspertai taip pat dirba siauroje
matematikos srityje – statistikoje.
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212107

Mokslo darbuotojas {matematika}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {matematika}

Description:

2122

Statistikai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Statistikai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Statistikai atlieka mokslinius tiriamuosius darbus,
Explanatory
rengia ir tobulina matematinius ir kitus statistinių
notes:
teorijų, koncepcijų ir metodų aspektus, konsultuoja ir
taiko savo žinias tokiose srityse, kaip verslas ar
medicina bei kiti gamtos ir socialiniai mokslai.
Atliekamos užduotys: (a) statistinių teorijų ir metodų
tyrimai, rengimas ir tobulinimas; (b) statistinių apžvalgų
ir kitokių statistinių duomenų rinkimo būdų planavimas
ir organizavimas, anketų kūrimas; (c) statistinių
duomenų įvertinimas, apdorojimas, analizavimas ir
interpretavimas bei jų rengimas skelbti; (d)
konsultavimas įvairių duomenų rinkimo metodų ir
statistinių metodų bei būdų klausimais ir jų taikymas,
gautų duomenų patikimumo nustatymas, ypač verslo,
medicinos, gamtos ir visuomenės mokslų srityse; (e)
mokslinių straipsnių ir ataskaitų rengimas; (f) susijusių
užduočių atlikimas; (g) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 2122
01 Biometras 2122 02 Demografas 2122 03 Tyrimų
statistikas 2122 04 Statistikas {biologinė statistika}

212201

Biometras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Biometras

Description:

212202

Demografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Demografas

Description:

212203

Tyrimų statistikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tyrimų statistikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Statistikai yra Statistikos departamento ir jam pavaldžių Explanatory
apskričių bei rajonų statistikos valdybų, statistinės
notes:
informacijos rengimo centrų darbuotojai –
ekonomistai, inžinieriai ekonomistai, programuotojai,
informacijos technologijų specialistai ir kt. Statistika
tiria įvairius kiekybinius ir kokybinius visuomenės
gyvenimo aspektus, todėl statistikai specializuojasi
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vienoje iš statistinio tyrimo sričių: socialinės statistikos,
valstybės finansų, kainų ir kt. Jie renka ir į kompiuterius
įveda statistinius duomenis, kurie apdorojami pagal
nustatytas darbo programas, teikia statistinę
informaciją valdžios ir vyriausybinėms institucijoms,
bukletams ir biuleteniams parengti, rengia ir tobulina
įmonių, įstaigų ir organizacijų statistinės atskaitomybės
formas, sudaro jų užpildymo instrukcijas. Statistikai
parengia ir atlieka įvairius atrankinius tyrimus (pvz.,
namų ūkio, gyventojų socialinio profilio, žemės ūkio ir
kt.), papildančius statistinę duomenų bazę: pagal iš
anksto parengtas anketas ir klausimynus atlieka
apklausas įmonėse ir įstaigose, atlieka šalies gyventojų
surašymą. Gautus pirminius duomenis statistikai
apdoroja kompiuterinėmis programomis:
apskaičiuojamos sumos, vidurkiai, procentai ir pan.
Rezultatai pateikiami statistinių lentelių, diagramų,
grafikų pavidalu, lengvai suprantamu statistinės
informacijos vartotojams.
212204

Statistikas {biologinė statistika}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statistikas {biologinė statistika}

Description:

212205

Biometrijos statistikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Biometrijos statistikas

Description:

212206

Demografijos statistikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Demografijos statistikas

Description:

212207

Ekonomikos statistikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ekonomikos statistikas

Description:

212208

Finansų statistikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Finansų statistikas

Description:

212209

Fizinių mokslų statistikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fizinių mokslų statistikas

Description:
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212210

Inžinerijos statistikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Inžinerijos statistikas

Description:

212211

Matematikos statistikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Matematikos statistikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Renka, tvarko ir įvertina statistinę informaciją.
Explanatory
Statistinėms tarnyboms reikia kvalifikuotų ekonomikos, notes:
matematikos, kompiuterinės įrangos specialistų, kurie
gali atlikti matematiniais metodais pagrįstus statistinius
mokslinius tyrimus, sukurti naujus ir patobulintus
statistinius metodus bei būdus ir patarti, kaip juos
taikyti praktikoje. Matematikos statistikai tyrinėja
galimybių teorijas, nesutapimus bei kitas matematines
teorijas, daro išvadas, teikia įrodymus, matematines
teorijas, svarbias statistikos mokslui. Siekia sukurti
matematinį pagrindą naujiems ir patobulintiems
metodams renkant ir įvertinant skaitmeninius
duomenis; kuria ir išbando naujus statistinius metodus
ir būdus, atlieka eksperimentus su pavyzdžių taikymu ir
analiziniais metodais ir teikia rekomendacijas dėl
statistinių metodų ir būdų panaudojimo specifiniams
tikslams; tyrinėja ir įvertina statistinius metodus,
naudojamus kitų specialistų, tokių kaip taikomosios
statistikos, socialinių mokslų, fizikos mokslų.

212212

Viešosios nuomonės apklausos statistikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Viešosios nuomonės apklausos statistikas

Description:

212213

Sveikatos statistikas ir informatikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sveikatos statistikas ir informatikas

Description:

212214

Švietimo statistikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Švietimo statistikas

Description:
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212215

Statistikas {taikomoji statistika}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statistikas {taikomoji statistika}

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kaupia, analizuoja ir apdoroja įvairių sričių tyrimus bei Explanatory
skaitmeninius eksperimentų duomenis. Planuoja ir
notes:
atlieka statistinius tyrimus, įvertina, tvarko, analizuoja ir
aiškina statistinius duomenis ir parengia ataskaitas:
sudaro tyrimų projektus ir anketas reikiamai
informacijai surinkti, esant reikalui konsultuojasi su
statistikos specialistu-matematiku (2122 11); atlieka
tyrimus ir vadovauja statistinėms apklausoms; įvertina
surinktų duomenų išsamumą ir patikimumą, derina ir
įvertina surinktus duomenis; tvarko duomenų
apdorojimą ir surašymą į lenteles, grafikus ir kitokias
formas, leidžiančias analizuoti ir aiškinti gautus
rezultatus, vadovauja vidutinių verčių apskaičiavimui,
sąryšių ir pasiskirstymo nustatymui, koeficientų
koreliavimui ir kitokių parametrų pateikimui; analizuoja
ir aiškina duomenis bei pateikia juos lentelių, grafikų,
brėžinių, ataskaitų ar kitokiu pavidalu, prieinamu ir
suprantamu potencialiems vartotojams. Gali
specializuotis duomenų surinkime, apdorojime,
įvertinime ar analizavime. Gali planuoti statistinių
tyrimų serijas. Gali specializuotis statistinių duomenų
taikyme tam tikroje srityje, tokioje kaip biologija, žemės
ūkis, demografija, sveikatos apsauga, švietimas, fizika,
inžinerija, ekonomika ar finansai ir būti tam darbui
paskirti.

212216

Žemės ūkio statistikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žemės ūkio statistikas

Description:

212217

Statistikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statistikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Statistikai pritaiko statistinius metodus tokioms sritims Explanatory
kaip biologija, ekonomika, inžinerija, medicina ar
notes:
psichologija. Remdamiesi statistika, jie numato
gyventojų prieaugio ar ekonominių sąlygų kitimą,
nustato aplinkos apsaugos problemų kilmę, analizuoja
socialines problemas arba padeda verslo
vadybininkams bei vyriausybės pareigūnams spręsti, ar
reikia naujų programų, ir įvertina jų efektyvumą.
Statistikai renka duomenis apklausdami nedidelę grupę
žmonių ir pagal tyrimų rezultatus daro
apibendrinamąsias išvadas. Statistikai sprendžia, kur ir
kaip rinkti duomenis, nustato apklausiamosios grupės
tipą ir didumą bei apklausos formą; jie rengia
instrukcijas darbuotojams, kurie rinks duomenis ir juos
išdėstys lentelėse ar diagramose. Duomenų
apdorojimui, statistiniam modeliavimui bei grafinei
analizei statistikai intensyviai naudoja kompiuterius.
Kadangi statistikai dirba daugelyje sričių, kartais jie
susilieja su kitų sričių specialistais, savo darbe
naudojančiais statistinius metodus. Pavyzdžiui,
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statistikai, tvarkantys ekonomikos duomenis, gali turėti
ekonomisto pareigybę.
212218

Mokslo darbuotojas {statistika}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {statistika}

Description:

213

Kompiuterijos specialistai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kompiuterijos specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kompiuterijos specialistai atlieka mokslinius
Explanatory
tiriamuosius darbus, planuoja, rengia ir tobulina
notes:
kompiuterių informacijos sistemas, programinę įrangą
ir panašias koncepcijas; kuria ir tobulina principus bei
operacinius metodus, taip pat naudoja duomenų
žodynus ir duomenų bazių valdymo sistemas, kad
užtikrintų duomenų vientisumą ir apsaugą. Pagrindinės
atliekamos užduotys: mokslinių tiriamųjų darbų apie
teorinį kompiuterių ir operacinių metodų, pavyzdžiui,
kompiuterių architektūros ir projektavimo, duomenų
sandaros ir duomenų bazių, algoritmų, dirbtinio
intelekto, programavimo kalbų, duomenų perdavimo ir
robotų technikos naudojimą, atlikimas; techninės ir
programinės įrangos sudėties planavimas ir
projektavimas konkrečioms taikymo sritims;
kompiuterių programų kūrimas, rašymas, tikrinimas ir
naudojimas; mokslinių straipsnių ir techninių ataskaitų,
dokumentų ir vartotojo vadovų rengimas. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios
grupės profesijos skirstomos į šiuos pogrupius: 2131
Kompiuterių sistemų projektuotojai ir analitikai 2132
Kompiuterių programuotojai 2139 Kitur nepriskirti
kompiuterijos specialistai

2131

Kompiuterių sistemų projektuotojai ir analitikai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kompiuterių sistemų projektuotojai ir analitikai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kompiuterių sistemų projektuotojai ir analitikai atlieka Explanatory
mokslinius tiriamuosius darbus, rengia ir tobulina
notes:
kompiuterių koncepcijas ir operacinius metodus arba
užsiima jų praktiniu pritaikymu. Atliekamos užduotys:
(a) kompiuterių ir kompiuterių sistemų, skirtų
informacijai perduoti arba apdoroti, principų ir veikimo
metodų tyrimas, planavimas, projektavimas, procesų
kontrolė ir gamyba; programinės kompiuterių įrangos,
duomenų sandaros, duomenų bazių, algoritmų,
dirbtinio intelekto ir robotų technikos kūrimas ir
naudojimas; (b) duomenų žodyno ir duomenų bazių
valdymo sistemų naudojimas, siekiant užtikrinti
duomenų vientisumą ir apsaugą; (c) kompiuterių, jų
išorinių įrenginių, skaičiavimo metodų ir programinės
įrangos techninės pažangos sekimas, indėlis į jų
techninę pažangą, jų potencialo ir apribojimų
įvertinimas; (d) kompiuterių vartotojų poreikių
analizavimas, konsultuojantis su jais, siekiant nustatyti
techninės ir programinės įrangos specifiką bei
poreikius, ir kaštų – naudos analizės rengimas; (e)
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programinių specifikacijų rašymas, techninių ataskaitų
ir instrukcijų vadovų, aprašančių vartojimo metodus ir
kompiuterių techninės ir programinės įrangos sudėtį,
rengimas; (f) programinės įrangos, kontroliuojančios
viso kompiuterio veikimą ir sujungiančios techninę
įrangą su taikomąja programine įranga, kūrimas,
rašymas, naudojimas ir modernizavimas; (g) ryšių
tinklų, jungiančių skirtingus kompiuterių įrenginius,
projektavimas ir įdiegimas; (h) patobulintų metodų ir
priemonių, taip pat ir programavimo kalbų, kūrimas
kompiuterių programinei įrangai rašyti, dokumentams
tvarkyti ir naudoti; (i) mokslinių straipsnių ir ataskaitų
rengimas; (j) susijusių užduočių atlikimas; (k)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2131 01 Kompiuterių ryšių
analitikas 2131 02 Kompiuterių duomenų bazių
analitikas 2131 03 Kompiuterių sistemų analitikas 2131
04 Duomenų bazių administratorius
213101

Kompiuterių ryšių analitikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompiuterių ryšių analitikas

Description:

213102

Kompiuterių duomenų bazių analitikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompiuterių duomenų bazių analitikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Analizuoja klientų ar darbdavių problemas ir poreikį
Explanatory
duomenų apdorojimui, pataria kompiuterinio
notes:
duomenų apdorojimo patikimumo klausimais ir sukuria
atitinkamas sistemas bei procedūras: konsultuojasi su
klientu ar vadovybe patikslinant specifinius
reikalavimus duomenų apdorojimui, t.y. kokie punktai
turi būti nustatyti, koks leidžiamas santraukos laipsnis ir
pateikiamų rezultatų formatas; įvertina kompiuterinės
duomenų apdorojimo sistemos panaudojimo
patikimumą ir sąnaudas; tiria įvedamų duomenų
prieinamumą, atsižvelgęs į standartų reikalavimus ir
darbinio srauto seką padaro reikiamus pakeitimus ;
sukuria alternatyvius ar patobulintus metodus ir
procedūras, kai taikoma atitinkama kompiuterinė
programa; parengia procesų sekos diagramas ir kitus
aprašus bei procedūras, kuriomis vadovausis
programuotojas; atlieka praktinius bandymus sistemos
tinkamumui patikrinti ir padaro reikiamus pakeitimus.
Gali vadovauti programų parengimui. Gali koordinuoti
darbuotojų , kurie nuosekliai atlieka atskirus uždavinių
analizavimo, sprendimų apibrėžimo, sprendimų detalių
pateikimo, programos kodavimo, jos bandymo ir klaidų
šalinimo darbus, veiklą Gali teikti patarimus dėl
labiausiai tinkamo klientui įrangos tipo ir vadovauti bei
koordinuoti sistemų įrengimo darbus. Gali
specializuotis tam tikroje sistemų analizės srityje.

213103

Kompiuterių sistemų analitikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompiuterių sistemų analitikas

Description:

Aiškinamosios

Kompiuterių sistemų analitikai apibrėžia verslo, mokslo Explanatory
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pastabos:

ar inžinerijos problemas ir kuria kompiuterines
notes:
programas joms spręsti. Kompiuterių sistemų analitikai
projektuoja naujas kompiuterių sistemas arba ieško
būdų, kaip modernizuoti ir panaudoti senąsias: gali
kurti visiškai naujas tiek techninės, tiek programinės
įrangos sistemas arba pritaikyti naują programinę
įrangą, kad geriau būtų panaudojamos kompiuterių
išgalės; savo užduotį spręsti analitikas pradeda
duomenų apdorojimo dalykų aptarimu su vadybininku
ir naudotojais. Daug laiko skiriama sistemos tikslams
nustatyti; analitikai tiria, analizuoja, modeliuoja
būsimąją sistemą, skaičiuoja jos kūrimo sąnaudas bei
atsiperkamumo laikotarpį; jie turi būti tikri, kad jų
sukurtos sistemos bus patogios naudotojui ir bet
kurios iškylančios problemos bus lengvai
išsprendžiamos. Analitikai rūpinasi kuriamos sistemos
duomenų saugumo metodais ir priemonėmis. Jungia
kompiuterius ir kompiuterių sistemas į tinklus, tarp jų ir
į internetą.

213104

Duomenų bazių administratorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Duomenų bazių administratorius

Description:

213105

Kompiuterių sistemų projektuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompiuterių sistemų projektuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Specialistas, kuris kuria, projektuoja, įrengia ir išbando Explanatory
kompiuterių sistemas, skirtas elektroniniams
notes:
duomenims apdoroti ir perduoti, procesams įvairiose
veiklos srityse valdyti ir kontroliuoti. Jis atlieka
vartotojo keliamų reikalavimų, techninių sąlygų ir
parametrų, kuriems esant turi veikti sukurta sistema,
analizę, kartu su užsakovu aptaria sukurtos kompiuterių
sistemos realias naudojimo galimybes, aiškinasi
iškilusias problemas, o, esant reikalui, atlieka pradinių
reikalavimų koregavimą. Numato sistemų siektinus
rodiklius, koncepcijas, struktūras ir ryšius, aprašo
duomenų struktūras, kurioms tvarkyti skirtos sukurtos
sistemos, kuria pareigybines kompiuterinės sistemos
programuotojų instrukcijas. Atrenka ir perka
programas, vartotojo sietuvus ir kompiuterinę įrangą, į
atskiras kompiuterių sistemas diegia sukurtą ar įsigytą
programinę įrangą, naudodamas realius vartotojo
duomenis tikrina sukurtos ir įrengtos kompiuterių
sistemos veikimą, ją derina ir optimizuoja.
Naudodamas derinimo arba testavimo programas,
siekia ištaisyti sukurtų programų klaidas. Rengia
sistemos vartotojų ir priežiūros vadovų instrukcijas,
konsultuoja ir moko klientus, jiems aiškindamas
sukurtos sistemos privalumus. Atsižvelgdamas į
vartotojų poreikius, kuria arba pritaiko esamas
kompiuterines sistemas. Sėkmingą jo darbą lemia
tinkamas profesinis pasirengimas, specializuotas
išsilavinimas informacinių technologijų srityje. Jis turi
būti išradingas ir kūrybingas, tvarkingas, kantrus.
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213106

Kompiuterių sistemų inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompiuterių sistemų inžinierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kompiuterių sistemų inžinieriai įrengia ir eksploatuoja Explanatory
kompiuterių sistemas ir jų programinę įrangą: įrengia
notes:
vietinį kompiuterių tinklą, randa ir pašalina kompiuterių
tinklo veikimo sutrikimų priežastis ir organizuoja jų
pašalinimą; analizuoja kompiuterių techninės ir
programinės įrangos technines bei ekonomines
charakteristikas; surenka, atnaujina, parengia vartotojo
kompiuterius, atlieka kompiuterių diagnostiką ir
programinės įrangos įrengimo darbus, pašalina
kompiuterių bei išorinių įrenginių veikimo sutrikimus;
projektuoja ir modernizuoja kompiuterių sistemas,
projektuoja ir pagamina mikroprocesorinius įrenginius,
programuoja loginius valdiklius. Dirba su teksto
rengyklėmis, automatizuoto projektavimo bei lentelinių
skaičiuoklių programų paketais, programuoja C, Pascal
bei Visual Basic kalbomis, savarankiškai atlieka
inžinerines užduotis, taiko naujausius metodus ir
technologijas.

213107

Programinės įrangos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Programinės įrangos inžinierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Programinės įrangos inžinieriai @@moko”
Explanatory
kompiuterius – kuria programas, pagal kurias
notes:
kompiuteris žingsnis po žingsnio atlieka vienokias ar
kitokias operacijas. Kompiuteriai kontroliuoja ir valdo
temperatūrą ir oro kokybę įstaigose, plečia telefono
tinklų galimybes, kontroliuoja gamybą ir verslo
procesus. Programinės įrangos inžinieriai kuria ir
tobulina programas, nuosekliai aprašančias
kompiuterio žingsnius vienokiems ar kitokiems
procesams valdyti. Didelėse organizacijose inžinieriai
naudojasi sistemų analitikų, kurie jau būna išstudijavę
pateiktą užduotį, rekomendacijomis. Mažesnėse
įstaigose, kur nėra sistemų analitikų, jie yra atsakingi už
sistemų analizę ir už programavimą. Programinės
įrangos inžinierius rašo programas, kiekvieną proceso
pakopą išsklaido į nuoseklią instrukcijų eilę, kurią
kompiuteris gali sekti. Tada šias instrukcijas koduoja
programavimo kalbomis. Parengtą programą derina –
ieško klaidų ir jas taiso, kad galiausiai programa duotų
norimą rezultatą. Daugelis programinės įrangos
inžinierių gali rengti programų paketus, modifikuoti jau
esamas programas. Galiausiai jie turi parengti
nuorodas, kaip ta programa naudotis. Programinės
įrangos inžinieriai gali būti suskirstyti į atskiras grupes:
vieni jų orientuojasi į verslą, kiti – į inžineriją, treti – į
mokslą. Jie kuria programinę įrangą, skirtą savitiems
procesams valdyti, pvz., raketos skrydžiui, kiti - prižiūri
programinę įrangą, kuri kontroliuoja visos kompiuterių
sistemos veikimą. Labai svarbu dėmesio paskirstymas,
akiračio platumas, loginis ir analitinis mąstymas,
kruopštumas, savarankiškumas ir kolektyviškumas.
Labai svarbu tokios asmeninės savybės, kaip
susikaupimas ir pastabumas, kantrybė, gebėjimas
bendrauti, fizinis pajėgumas (perkelti kompiuterinę
įrangą iki 10 kg), geras regėjimas, pakantumas
sėdimam darbui, gebėjimas ilgą laiką stebėti

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

125/1 365

LPK-2005

monitoriaus ekraną.
213108

Veiklos duomenų apdorojimo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Veiklos duomenų apdorojimo inžinierius

Description:

213109

Asmeninių kompiuterių tinklo administratorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Asmeninių kompiuterių tinklo administratorius

Description:

213110

Leidinių maketuotojas {kompiuterinis maketavimas}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Leidinių maketuotojas {kompiuterinis maketavimas}

Description:

213111

Mokslinės techninės informacijos apdorojimo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslinės techninės informacijos apdorojimo
inžinierius

Description:

213112

Kompiuterių tinklo administratorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompiuterių tinklo administratorius

Description:

213113

Geografinių informacinių sistemų analitikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geografinių informacinių sistemų analitikas

Description:

213114

Grafinių sistemų analitikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Grafinių sistemų analitikas

Description:

213115

Duomenų bazių specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Duomenų bazių specialistas

213116

Kompiuterių sistemų specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompiuterių sistemų specialistas

Description:

213117

Mokslo darbuotojas {kompiuterių sistemos}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {kompiuterių sistemos}

Description:

2132

Kompiuterių programuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kompiuterių programuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kompiuterių programuotojai rašo, tikrina ir naudoja
Explanatory
kompiuterių programas, kad patenkintų kompiuterių
notes:
sistemų vartotojų poreikius. Atliekamos užduotys: (a)
programos tikslų ir paskirties, rezultatų reikalavimų,
įvedamų duomenų pobūdžio ir šaltinių analizavimas,
vidiniai patikrinimai ir kitos kontrolės priemonės,
konsultuojantis su kompiuterių sistemų projektuotojais
ir analitikais bei konkrečios srities specialistais; (b)
išsamių loginių darbo eigos diagramų ir grafikų
parengimas bei duomenų įvedimo ir kompiuterio
apdorojimo operacijų žingsnių eiliškumo nustatymas;
(c) išsamių kompiuterių programų dokumentų rašymas
ir pateikimas kompiuteriniu kodu, asemblerio arba
aukšto lygmens programavimo kalbomis, pavyzdžiui,
PL-1, COBOL, FORTRAN, PASCAL, BASIC arba C,
remiantis, kai to reikalaujama, kompiuterių sistemų
projektuotojų ir analitikų pateiktomis specifikacijomis;
bei tų programų tikrinimas, siekiant išvengti klaidų; (d)
kompiuterių programų ir jų dokumentų naudojimas,
atsižvelgiant į duomenų įvedimo ar rezultatų
specifikacijų bei techninės įrangos konfigūracijos
pokyčius; (e) susijusių užduočių atlikimas; (f)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 2132 01 Programuotojas 2132 02
Ryšių programuotojas 2132 03 Duomenų bazių
programuotojas 2132 04 Techninis programuotojas

213201

Programuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Programuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Programuotojai kuria kompiuterių programas, rengia ir Explanatory
tvarko duomenų bazes, išmano apie kompiuterių
notes:
tinklus. Programuoja Turbo Paskal, Delphi, Visual Basic
ir C++ kalbomis, dirba su lentelinėmis skaičiuoklėmis,
teksto doroklėmis, grafiniais, projektavimo ir kitokiais
programų paketais. Atlieka kompiuterių programinės
įrangos įrengimo darbus, kompiuterių diagnostiką,
nustato jų veikimo trikdžių priežastis. Analizuoja
kompiuterių techninės ir programinės įrangos

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

Description:

127/1 365

LPK-2005

technines bei ekonomines charakteristikas, parenka
kompiuterinės technikos ir programinės įrangos
variantą, atitinkantį keliamus reikalavimus bei
darbdavio poreikius; analizuoja, peržiūri ir perrašo
programas, siekia padidinti jų veikimo veiksmingumą,
pritaikyti jas prie naujų reikalavimų ar išverčia iš vienos
programavimo kalbos į kitą; sudaro rašytinį instrukcijų
sąrašą, skirtą kompiuterius naudojančiam personalui;
ištaiso programos klaidas, pakeičia jos žingsnius ir seką;
tiria programos tikslus, reikalavimus rezultatams,
duomenų įvedimo pobūdį ir šaltinius , vidinę patikrą ir
kitus reikiamus reguliavimo bei kontroliavimo vyksmus
arba, kur tai įmanoma, naudoja sistemos analizės
specialisto parengtus aprašus ir instrukcijas, jeigu
reikia, pataiso programą. Programuotojai reikalingi
gamybos įmonėse ir įvairiose bendrovėse, kultūros,
švietimo, valstybės valdymo ir gynybos struktūrose.
Specializuojasi atitinkamų kompiuterių programų
kūrime.
213202

Ryšių programuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ryšių programuotojas

Description:

213203

Duomenų bazių programuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Duomenų bazių programuotojas

Description:

213204

Techninis programuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Techninis programuotojas

Description:

213205

Ekonominių informacinių sistemų programuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ekonominių informacinių sistemų programuotojas

Description:

213206

Inžinierius programuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Inžinierius programuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Inžinieriai programuotojai kuria ir tobulina išsamiąsias Explanatory
programas, kurios nuosekliai aprašo kompiuterio
notes:
žingsnius vienokiems ar kitokiems vyksmams valdyti.
Didelėse organizacijose programuotojai naudojasi
sistemų analitikų, kurie jau būna išstudijavę pateiktą
užduotį, rekomendacijomis. Mažesnėse įstaigose, kur
nėra sistemų analitikų, programuotojai yra atsakingi už
sistemų analizę ir už programavimą: kuria programas,
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kiekvieną vyksmo pakopą išsklaido į nuoseklią
instrukcijų eilę, kurią gali sekti kompiuteris, šias
instrukcijas koduoja programavimo kalbomis; parengtą
programą programuotojas derina – ieško klaidų ir jas
taiso, kad galiausiai programa duotų pageidaujamą
rezultatą; rengia programų paketus, modifikuoja jau
esamas programas; parengia nuorodas, kaip ta
programa naudotis. Inžinieriai programuotojai
skirstomi į dvi grupes: taikomieji programuotojai ir
sistemų programuotojai. Pirmieji orientuojasi į verslą,
inžineriją ar mokslą. Jie kuria programinę įrangą, skirtą
valdyti savitus vyksmus, pavyzdžiui, raketos skrydį.
Specializuojasi ir atitinkamai atlieka paskirtus darbus.
213207

Mokslo darbuotojas {kompiuterių programavimas}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {kompiuterių programavimas}

Description:

2139

Kitur nepriskirti kompiuterijos specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti kompiuterijos specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima kompiuterijos specialistus,
Explanatory
nepriskiriamus kitiems 213 grupės “Kompiuterijos
notes:
specialistai” pogrupiams.Pavyzdžiui, čia turėtų būti
priskiriami tie specialistai, kurie turi bendrųjų techninės
ir programinės kompiuterių įrangos žinių. Tokiais
atvejais jų atliekamos užduotys yra šios: (a)
programinės kompiuterių įrangos taikymo ir operacinių
kompiuterių sistemų projektavimas ir diegimas; (b)
programinės kompiuterių įrangos taikymo ir operacinių
kompiuterių sistemų naudojimas ir modernizavimas; (c)
kompiuterių įrengimas ir kompiuterių techninės
įrangos diagnostika; (d) susijusių užduočių atlikimas; (e)
vadovavimas kitų darbuotojų darbui. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2139 01 Kompiuterių taikymo
inžinierius 2139 03 Kompiuterizuotos gamybos
valdymo sistemos inžinierius 2139 04 Kompiuterijos
inžinierius 2139 05 Informacijos technologijų sistemos
eksploatavimo inžinierius

213901

Kompiuterių taikymo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompiuterių taikymo inžinierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Inžinierius, kuris įrengia vietinį kompiuterių tinklą,
Explanatory
aptinka jo veikimo trikdžių priežastis ir organizuoja jų
notes:
pašalinimą. Analizuoja kompiuterių techninės ir
programinės įrangos technines ir ekonomines
charakteristikas. Surenka, atnaujina, parengia vartotojui
kompiuterius, atlieka kompiuterių diagnostiką ir
programinės įrangos įrengimo darbus, pašalina
kompiuterių ir išorinių įtaisų veikimo sutrikimus.
Projektuoja ir modernizuoja kompiuterių sistemas,
projektuoja ir pagamina mikroprocesorinius įrenginius,
programuoja loginius valdiklius. Dirba su teksto
rengyklėmis, automatizuoto projektavimo ir
elektroninių lentelių programų paketais, programuoja
C++, Delphi, Java, Pascal ir Visual Basic kalbomis,
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savarankiškai atlieka inžinerines užduotis, taiko
naujausius metodus ir technologijas. Jo darbo vieta –
įvairios įmonės, firmos, įstaigos, iškvietimai pas
klientus. Ilgainiui darbas gali pakenkti akims, nugarai ar
rankos riešui.
213903

Kompiuterizuotos gamybos valdymo sistemos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompiuterizuotos gamybos valdymo sistemos
inžinierius

Description:

213904

Kompiuterijos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompiuterijos inžinierius

Description:

213905

Informacijos technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Informacijos technologijų sistemos eksploatavimo
inžinierius

Description:

213906

Mokslo darbuotojas {kitos kompiuterijos sritys}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {kitos kompiuterijos sritys}

Description:

214

Architektai, inžinieriai ir giminiškų profesijų specialistai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Architektai, inžinieriai ir giminiškų profesijų specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Architektai, inžinieriai ir giminiškų profesijų specialistai Explanatory
atlieka mokslinius tiriamuosius darbus, rengia ir
notes:
tobulina teorijas, koncepcijas ir metodus bei įgytas
žinias pritaiko tokiose srityse, kaip architektūra ir
inžinerija, taip pat gamybos procesų technologiniam ir
ekonominiam efektyvumui kelti. Pagrindinės
atliekamos užduotys: mokslinių tiriamųjų darbų
atlikimas, projektavimas, konsultavimas ir vadovavimas
kraštovaizdžio formavimui, pastatų, miestų statybai ir
kelių tiesybai, konsultavimas ir vadovavimas jų
naudojimui ir remontui; taip pat projektavimas,
konsultavimas ir vadovavimas statybos inžinerijos ir
kitoms pramonės struktūrų ir elektronikos gaminių ir
sistemų, mašinų, mechanizmų ar pramonės gamyklų
statybai ar kūrimui; pramoninių cheminių procesų
kūrimas ir taikymas įvairioms medžiagoms gaminti;
pramoninių metodų vandeniui, naftai, dujoms ar
kitiems mineralams išgauti iš žemės bei metalams
išgauti iš jų rūdos ar naujoms medžiagoms sukurti
kūrimas ir taikymas; sausumos, jūros ir kitų zonų
žvalgymas bei tyrimai ir jų grafinis, skaitmeninis ir
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vaizdinis atkūrimas; tam tikrų medžiagų, gaminių ir
procesų technologinių aspektų tyrimai ir konsultacijos,
darbo organizavimo ir gamybos efektyvumo tyrimai ir
konsultacijos; mokslinių straipsnių ir ataskaitų
rengimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šios grupės profesijos skirstomos į šiuos
pogrupius: 2141 Architektai, miestų ir kelių
projektuotojai 2142 Civilinės statybos inžinieriai 2143
Elektros inžinieriai 2144 Elektronikos ir
telekomunikacijų inžinieriai 2145 Inžinieriai mechanikai
2146 Cheminės inžinerijos specialistai 2147 Kasybos ir
metalurgijos inžinieriai ir giminiškų profesijų
specialistai 2148 Kartografai ir topografai 2149 Kitur
nepriskirti architektai, inžinieriai ir giminiškų profesijų
specialistai
2141

Architektai, miestų ir kelių projektuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Architektai, miestų ir kelių projektuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Architektai, miestų ir kelių projektuotojai atlieka
Explanatory
mokslinius tiriamuosius darbus ir konsultuoja,
notes:
projektuoja gyvenamuosius namus, prekybinius ir
gamybinius pastatus, atlieka kraštovaizdžio formavimą,
miestų, kelių planavimą, planuoja ir kontroliuoja jų
statybą, eksploataciją ir rekonstrukciją. Atliekamos
užduotys: (a) naujų ar modernizuotų architektūros
teorijų ir metodų kūrimas; (b) statybos plotų apžiūra,
klientų konsultacijos bei rekomendacijų dėl statybos
stiliaus ir kitų aspektų parengimas; (c) pastatų
projektavimas, išsamių eskizų ir planų, reikalingų
statybai ir restauravimui, parengimas, būtinų kontaktų
užmezgimas, kad būtų galima įgyvendinti projektus,
atsižvelgiant į jų kainą, stilių, laiko sąnaudas ir
nustatytas taisykles; (d) problemų, susijusių su pastatų
naudojimu ir interjero kokybe, išaiškinimas ir optimalių
sprendimų pateikimas bei reikiamų projektų, eskizų ir
planų parengimas; (e) statybos priežiūra, siekiant
užtikrinti specifikacijų laikymosi; (f) urbanistinių zonų
plėtimo planavimas ir koordinavimas; (g) žemės plotų,
skirtų parkams, mokykloms, valstybinėms įstaigoms,
oro uostams, keliams ir panašiems projektams bei
prekybiniams pramoniniams ir gyvenamiesiems
kvartalams, plėtimo planavimas ir projektavimas; (h)
automobilių kelių ir kitų transporto rūšių kelių statybos
ir kontrolės, įvertinant saugumą ir efektyvumą,
planavimas ir konsultacijos šiais klausimais; (i) techninių
ryšių palaikymas ir konsultacijos su kitais reikiamais
specialistais; (j) mokslinių straipsnių ir ataskaitų
rengimas; (k) susijusių užduočių atlikimas; (l)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2141 01 Pastatų architektas 2141
02 Interjero architektas 2141 03 Kraštovaizdžio
architektas 2141 04 Kelių eismo inžinierius

214101

Pastatų architektas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastatų architektas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Projektuoja pastatus ir atlieka bendrąją statybos
priežiūrą: konsultuojasi su klientu nustatant reikiamo
pastato tipą ir stilių, susitaria dėl projekto, medžiagų,
statybos laiko ir trukmės, kainos ir kitų su statybomis
susijusių dalykų; projektuoja pastatus, koordinuoja

Explanatory
notes:
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struktūrines ir ornamentines detales atsižvelgiant į
vietinius reikalavimus bei architektūrinius stilius,
parengia brėžinius arba modelius, demonstruojančius
užbaigto pastato vaizdą; parengia išsamų planą ir
specifikacijas, kuriomis galėtų naudotis statybininkai;
atlieka bendrąją statybų priežiūrą ir pagal specifikacijas
tikrina statybos darbų kokybę. Gali sudaryti statybos
sąmatas ir imtis darbų priežiūros statybų metu. Gali
planuoti ir prižiūrėti pakeitimų atlikimą arba pastato
remonto darbus. Gali specializuotis tam tikro tipo
pastatų projektavimo ir statybos darbuose.
214102

Interjero architektas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Interjero architektas

Description:

214103

Kraštovaizdžio architektas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kraštovaizdžio architektas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Planuoja ir projektuoja parkus, poilsio zonas, kelius,
Explanatory
prekybos, pramonės ir gyvenamuosius rajonus bei
notes:
visuomeninius pastatus: konsultuojasi su klientais,
inžinieriais ir architektais dėl bendrų projektų; tyrinėja
vietovės sąlygas – dirvožemio sandarą, augmeniją,
uolienas, drenažą, pastatų bei kraštovaizdžio estetinį
išdėstymą; privalo organizuoti įvairius aplinkos
tvarkymo darbus, nes didėjant aplinkos užterštumui jos
sutvarkymas įgauna ypatingą reikšmę; turi žinoti
sanitarijos bei higienos reikalavimus, išmanyti
buhalterinės apskaitos dalykus, dekoratyvinių medžių,
krūmų, gėlių auginimą, ekologiją, gyvenamosios
aplinkos ypatybes; rengia aplinkos sutvarkymo darbo
brėžinius, specifikacijas ir išlaidų sąmatas; pagal
numatytas specifikacijas vadovauja teritorijos tvarkymo
darbams, kad jos būtų ne tik funkcionalios, gražios, bet
ir derėtų prie natūraliojo kraštovaizdžio. Gali
specializuotis tam tikro tipo kraštovaizdžio
architektūroje, pvz., parkų architektūroje.

214104

Kelių eismo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelių eismo inžinierius

Description:

214105

Kelių eismo sistemos planuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelių eismo sistemos planuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tiria, planuoja ir pataria transporto priemonių maršrutų Explanatory
sudarymo ir transporto priemonių reguliavimo keliuose notes:
klausimais, siekiant sumažinti transporto priemonių
susigrūdimą, didinti eismo keliais saugumą: atlieka
tyrimus judėjimo kryptims ir transporto priemonių
srautų vertėms nustatyti; išsiaiškina transporto
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priemonių kamščių priežastis ir numato priemones
galimiems alternatyviems transporto priemonių
maršrutams bei kontroliavimo sistemoms diegti;
planuoja eksperimentines maršrutų ir kontroliavimo
sistemų schemas, skirtas vairuotojų ir pėsčiųjų
saugumui keliuose pagerinti bei transporto priemonių
kamščiams sumažinti; analizuoja eksperimentų
rezultatus, rengia ataskaitas ir teikia rekomendacijas
dėl transporto priemonių maršrutų ir kontroliavimo
sistemų diegimo. Prižiūri ir kontroliuoja darbuotojus,
atliekančius eksploatavimo ir remonto darbus. Tikrina
atliktų darbų kokybę ir nustato, ar jie atitinka
specifikacijas ir saugumo normas.
214106

Miesto projektuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Miesto projektuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Planuoja miesto kvartalų išdėstymą ir koordinuoja
Explanatory
miesto zonų plėtrą: organizuoja ir prižiūri duomenų
notes:
rinkimą apie plečiamos zonos ekonominius, socialinius,
fizinius ir kitokius veiksnius; analizuoja duomenis apie
to rajono gamtą, plėtros apimtis ir augimo tempus;
konsultuojasi su atitinkamais specialistais, rengia
urbanistinių zonų plėtros ir planavimo schemas, kuriose
numatomi žemės plotai, skirti parkams, mokykloms,
valstybinėms įstaigoms, oro uostams, keliams ir
panašiems pramonės, prekybos bei gyvenamiesiems
kvartalams, poilsio zonoms projektuoti ar plėsti; tiria
specialius pasiūlymus dėl rajono plėtros ir teikia
rekomendacijas ar priima sprendimus. Gali planuoti ir
koordinuoti kaimo vietovių plėtrą.

214107

Teritorijų planavimo architektas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teritorijų planavimo architektas

Description:

214108

Statybos projektavimo ir generalinio plano specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statybos projektavimo ir generalinio plano specialistas

Description:

214109

Architektas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Architektas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Architektas projektuoja pastatus ir įvairias teritorijas:
rengia pastato eskizus ir suderina su klientu būsimojo
statinio paskirtį, techninius reikalavimus ir statybos
sąnaudas; projektuoja oro kondicionavimo, šildymo ir
vėdinimo, elektros įrangos ir sanitarinės technikos
sistemas. Pastatas turi būti funkcionalus, saugus,
ekonomiškas ir patogus ten gyvenantiems ar
dirbantiems žmonėms; sudaro statybinių medžiagų

Explanatory
notes:
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sąmatą ir kai kuriais atvejais parengia interjero planus,
nes projektavimo metu galimi įvairūs pakeitimai; gali
padėti klientui pasirinkti konstrukcijų kainas, projekto
vykdytojus; statybų metu gali prižiūrėti, kad darbai
būtų atliekami pagal projektą, standartus bei numatytą
kokybę. Gali projektuoti tiek atskirus pastatus, tiek jų
interjerus.
214110

Projektuotojas konstruktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Projektuotojas konstruktorius

Description:

214111

Teritorijų planavimo specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teritorijų planavimo specialistas

Description:

214112

Mokslo darbuotojas {architektūra, miestų ir kelių projektavimas}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {architektūra, miestų ir kelių
projektavimas}

Description:

2142

Civilinės statybos inžinieriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Civilinės statybos inžinieriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Civilinės statybos inžinieriai atlieka mokslinius
Explanatory
tiriamuosius darbus ir konsultuoja, projektuoja ir
notes:
vadovauja statybos inžinerijos darbams ir kontroliuoja
jų atlikimą, konsultuoja ir tyrinėja tam tikrų medžiagų
technologinius aspektus. Atliekamos užduotys: (a)
mokslinių tiriamųjų darbų atlikimas, naujų statybos
teorijų ir metodų parengimas bei senų tobulinimas; (b)
tokių statinių, kaip tiltai, užtvankos, dokai, keliai, oro
uostai, geležinkeliai, kanalai, vamzdynai, atliekų
utilizavimo ir potvynių kontrolės sistemų bei kitų
stambių statinių, projektavimas ir konsultavimas; (c)
statybos metodų, medžiagų panaudojimo, kokybės
standarto parinkimas ir tikslus nustatymas bei
vadovavimas statybos darbams; (d) kontrolės sistemų
įdiegimas, siekiant užtikrinti efektyvų statinių
funkcionavimą ir saugumą bei aplinkos apsaugą; (e)
gedimų išaiškinimas ir pašalinimas; (f) pastatytų statinių
eksploatacijos ir remonto organizavimas ir
vadovavimas; (g) kai kurių medžiagų technologinių
aspektų tyrimai ir konsultavimas; (h) techninių ryšių
palaikymas ir konsultavimasis su reikalingais
specialistais; (i) mokslinių straipsnių ir ataskaitų
rengimas; (j) susijusių užduočių atlikimas; (k)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2142 01 Statybinių konstrukcijų
inžinierius 2142 02 Statybos inžinierius 2142 03
Aerodromų statybos inžinierius 2142 04 Tiltų statybos
inžinierius
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214201

Statybinių konstrukcijų inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statybinių konstrukcijų inžinierius

Description:

214202

Statybos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statybos inžinierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Įvertina statybinių medžiagų ir darbo sąnaudų,
Explanatory
reikalingų statybos projektams įgyvendinti, kiekybę bei notes:
parengia sąmatas: kuria ir tobulina statybos, statybinių
medžiagų ir konstrukcijų technologijas; studijuoja
projektuotojo brėžinius ir specifikacijas, įvertina
statybinių medžiagų, darbo sąnaudų ir paslaugų,
reikalingų statybos projektui įgyvendinti, kiekybinius
parametrus, tokiam tikslui pasitelkdamas statybos
metodų žinias, informaciją apie tinkamas medžiagas ir
einamuosius darbo įkainius bei projekto efektyvumą,
patikimumą ir saugumą, įvertina projektų įgyvendinimo
terminus; nurodo reikiamą statybinių medžiagų kiekį,
parengia reikiamų kiekių sąmatas, detaliai aprašydamas
kiekvieną projekte numatytą punktą ; periodiškai
lankosi statybos aikštelėje ir įvertina atliktus darbus
prieš išduodamas kontrakto vykdytojui atitinkamas
pažymas laikinosioms išmokoms padaryti; tikrina
užbaigtą projektą, atlieka įvairius matavimus ir
skaičiavimus, derina bet kuriuos pasikeitimus,
nukrypimus nuo pradinio projekto ir nustato galutinę
kainą. Gali analizuoti privalumus ir įvertinti sąnaudas
bei išlaidas tam tikslui naudodamas įvairius statybos
metodus ar įvairias medžiagas. Gali svarstyti techninius
aspektus, taip pat padėti nustatyti kainas teikiamose
paraiškose ir parengti ar tikrinti galutinius
atsiskaitymus.

214203

Aerodromų statybos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aerodromų statybos inžinierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Projektuoja aerodromus bei kilimo ir tūpimo takus,
planuoja, organizuoja ir prižiūri jų statybą,
eksploatavimą ir remontą: konsultuojasi su pastatų
statybos inžinieriais (2142 05) dėl angarų, skrydžių
valdymo bokštų ir kitokių aerodromo statinių
projektavimo ir statybos; kontrolės sistemų įdiegimas,
siekiant užtikrinti efektyvų statinių funkcionavimą ir
saugumą bei aplinkos apsaugą.

Explanatory
notes:

214204

Tiltų statybos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tiltų statybos inžinierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Projektuoja tiltus ir planuoja, organizuoja bei prižiūri jų Explanatory
statybą, eksploatavimą ir remontą: prižiūri minėtų
notes:
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objektų statybą ir remontą; studijuoja projektus,
parenka labiausiai tinkamą vietą statyboms;
konsultuojasi su vyriausybės pareigūnais ir kitais
specialistais projektuojant efektyvias ir saugias tiltų bei
užtvankų sistemas. Specializuojasi nuolatinių arba
nejudamųjų, kabamųjų, pakeliamųjų, pontoninių ir
kitokių tiltų bei statinių, tokių kaip viadukai ar kelių
apvažiavimai, projektavime, statyboje, eksploatavime ir
remonte.
214205

Pastatų statybos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastatų statybos inžinierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Projektuoja didelius pastatus ir planuoja, organizuoja
Explanatory
bei prižiūri jų statybą, eksploatavimą ir remontą: atlieka notes:
statinių konstrukcijų eksploatavimo, jų būklės
įvertinimo, defektų nustatymo ir jų šalinimo darbus,
nustato statybinių konstrukcijų ir gaminių kokybę,
tikrina jau atliktų darbų kokybę. Gali specializuotis
didelės apimties pramonės, prekybos, visuomeninių
objektų, tokių kaip gamyklos, koncertų salės, įstaigos ir
gyvenamieji pastatai ar gyvenamųjų namų kompleksai,
projektavime, statyboje, eksploatavime ir remonte. Gali
specializuotis tam tikrų konstrukcijų, tokių kaip
pramonės objektų, statybose ir būti tam darbui paskirti.

214206

Pastatų konstrukcijų inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastatų konstrukcijų inžinierius

Description:

214207

Dūmtraukių statybos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dūmtraukių statybos inžinierius

Description:

214208

Statinių priežiūros inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statinių priežiūros inžinierius

Description:

214209

Dokų ir krantinių statybos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dokų ir krantinių statybos inžinierius

Description:
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214210

Grunto kasimo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Grunto kasimo inžinierius

Description:

214211

Kelių ir gatvių tiesybos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelių ir gatvių tiesybos inžinierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Projektuoja kelius ir gatves, planuoja, organizuoja ir
Explanatory
prižiūri jų tiesimą, eksploatavimą ir remontą: nustato
notes:
kelių tiesybos bei statybos darbų apimtis, parenka kelių
tiesyboje ir statybos darbuose naudojamas transporto
priemones, kelių ir statybos įrangą. Gali specializuotis
pagrindinių šalies ar kaimo bei krovinių vežimo kelių
projektavime, statyboje, eksploatavime ir remonte.
Konsultuojasi su vyriausybės pareigūnais ir kitais
specialistais dėl efektyvių ir saugių kelių sistemų
projektavimo. Gali projektuoti, statyti, eksploatuoti ir
remontuoti tiltus, viadukus, tunelius ir kitokius kelių
statinius. Gali specializuotis ir būti paskirti dirbti tam
tikros rūšies kelių tiesimo srityje.

214212

Hidrotechnikos statinių statybos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Hidrotechnikos statinių statybos inžinierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Projektuoja hidroelektrines, vandens tiekimo, irigacines, Explanatory
vidaus vandenų ir kitokias sistemas, planuoja,
notes:
organizuoja ir prižiūri jų statybą, eksploatavimą ir
remontą: organizuoja ir atlieka darbus vandenvalos,
vandensaugos, melioracijos, žuvininkystės,
hidroenergetikos, kaimo statybos ir vietinių kelių
objektuose; ruošia techninius duomenis, kontroliuoja
darbų kokybę; vadovauja darbininkų ir mechanizatorių
darbui, priima atliktus darbus; gali atlikti geodezinius
matavimus ir savarankiškai spręsti įvairius išvardytų
objektų eksploatavimo bei remonto klausimus.
Specializuojasi dambų bei kitokių įrenginių,
hidroelektrinių statinių ir įrenginių, kanalų ir užtvankų,
irigacinių sistemų, dirvožemio drėkinimo, drenažo ir
potvynių kontroliavimo sistemų, rezervuarų, siurblinių
bei kitokių vandens panaudojimo kontroliavimo
statinių projektavime, statyboje, eksploatavime ir
remonte. Gali specializuotis ir būti paskirti dirbti tam
tikroje hidrotechninės inžinerijos srityje, tokioje kaip
laukų drėkinimo sistemos.

214213

Hidrologijos įrenginių statybos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Hidrologijos įrenginių statybos inžinierius

Description:
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214214

Drėkinimo sistemų inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Drėkinimo sistemų inžinierius

Description:

214215

Sveikatinimo objektų statybos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sveikatinimo objektų statybos inžinierius

Description:

214216

Geležinkelių tiesybos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geležinkelių tiesybos inžinierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Projektuoja geležinkelius, geležinkelio statinius ir stotis, Explanatory
planuoja, organizuoja ir prižiūri jų statybą,
notes:
eksploatavimą ir remontą: planuoja ir konsultuoja
geležinkelio tiesimo klausimais, teikia konsultacijas,
įvertina saugumą ir efektyvumą tiesiant, eksploatuojant
ir remontuojant geležinkelio bėgius. Specializuojasi
geležinkelio terminalų, depų ir kitokių geležinkelio
statinių projektavime, tiesyboje ir statyboje,
eksploatavime ir remonte. Gali projektuoti ir prižiūrėti
geležinkelio tiltų, viadukų ir tunelių statybą,
eksploatavimą ir remontą. Gali tyrinėti geležinkelio
transporto problemas ir pateikti rekomendacijas dėl
geležinkelio sistemos efektyvumo bei saugumo
gerinimo.

214217

Kelių tiesybos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelių tiesybos inžinierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Inžinierius, kuris vykdo susisiekimo kelių tiesybos
Explanatory
darbus. Jis nustato kelių tiesimo bei su jais susijusių
notes:
statinių statybos darbų apimtis, atlieka geodezinius
tyrimus susisiekimo kelių ir statinių techninės priežiūros
bei remonto metu. Numato bei parenka kelių tiesybai ir
statybos darbams naudojamas transporto priemones,
kelių tiesybos ir statinių statybos mašinas. Atlieka kelių
projektavimo darbus. Gali organizuoti įmonių ir
padalinių, tiesiančių susisiekimo kelius ir statančių
pramoninius bei civilinės paskirties pastatus, darbą.
Taip pat gali vadovauti valstybinėms akcinėms ir
individualioms kelių tiesybos ir statybos įmonėms. Savo
darbe jis naudojasi kompiuteriu ir technine
dokumentacija kuria nors užsienio kalba. Kelių tiesybos
inžinierius gali dirbti geležinkelių, automobilių kelių,
oro uostų, pramoninių civilinių pastatų statybos ir
eksploatavimo organizacijose ir įstaigose bei jų
padaliniuose. Dirbama biure ir statybų vietose, kartais ir
nepalankiomis oro ar aplinkos sąlygomis. Dėl statybos
terminų ar ypatybių gali tekti dirbti viršvalandžius.
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214218

Sanitarijos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sanitarijos inžinierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Projektuoja su visuomenės sveikata ir higiena susijusias Explanatory
inžinerines konstrukcijas ir įrenginius, , kurių reikia
notes:
vandens tiekimo ir nutekamųjų vandenų, atliekų
utilizavimo, polderių, potvynių kontrolės sistemoms.
Planuoja, organizuoja ir prižiūri jų statybą, veikimą,
eksploatavimą ir remontą: prižiūri išvardytų objektų
statybą ir remontą, konsultuoja kitų sričių specialistus,
siekiančius užtikrinti veiksmingą statinių funkcionavimą
ir saugumą bei apsaugoti aplinką; teikia pasiūlymus dėl
kenksmingų dujų, riebalinių nuosėdų, chemikalų ir
kitokių pramoninių atliekų pašalinimo; studijuoja
projektus, parenka labiausiai tinkamą vietą statyboms.
Specializuojasi vandens filtravimo ir tiekimo įmonių,
nutekamųjų vandenų sistemų, atliekų tvarkymo
įrangos, drenažo sistemų ir kitokių statinių, reikalingų
visuomenės sveikatos apsaugai, projektavime,
statyboje, eksploatavime ir remonte. Gali tikrinti ir
reguliuoti žmonių susibūrimo vietų, tokių kaip turgūs,
parkai ir stovyklavietės, sanitarines sąlygas.

214219

Gruntų mechanikos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gruntų mechanikos inžinierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tyrinėja gruntus ir nustato galimą jų poveikį statybos
Explanatory
darbams bei galimybes panaudoti juos kaip statybines notes:
medžiagas: ima grunto paviršinio ir giluminio sluoksnio
ėminius analizei; pagal projektus apskaičiuoja ir teikia
patarimus kokio grunto ir kiek jo reikia pamatams kloti;
vadovauja grunto panaudojimo statybose procesams,
konsultuoja kitus civilinės statybos inžinierius žemės
paviršiaus nuolydžių, žemės pylimų ir atraminių sienų
sudarymo bei kitokiais grunto panaudojimo statybose
klausimais; rengia mišriųjų gruntų panaudojimo kelių
tiesimui, krantinėms, dokams, užtvankoms ir kitokioms
stambių statinių konstrukcijoms specifikacijas.

214220

Konstrukcijų inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Konstrukcijų inžinierius

Description:

214221

Bokštų statybos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bokštų statybos inžinierius

Description:
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214222

Tunelių statybos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tunelių statybos inžinierius

Description:

214223

Statybinių medžiagų technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statybinių medžiagų technologas

Description:

214224

Civilinės statybos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Civilinės statybos inžinierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka tyrimus, projektuoja ir pataria statant tiltus,
Explanatory
dambas, dokus, kelius, oro uostus, geležinkelius, atliekų notes:
tvarkymo, potvynių reguliavimo sistemas, pramonės
objektus ir kitus didelės apimties statinius, planuoja,
organizuoja ir prižiūri išvardytų objektų statybą ir
remontą: išnagrinėja projektus, parenka labiausiai
tinkamą statybos vietą; konsultuojasi su kitais
specialistais, t.y. mechanikos, elektros ir chemijos
inžinieriais bei statybos ir kraštovaizdžio architektais,
atsižvelgia į techninius ir estetinius reikalavimus;
projektuoja statinius ir sudaro išlaidų sąmatas, numato
darbo planus ir specifikacijas, nurodo medžiagų rūšis,
žemės kasimo darbams reikalingas mašinas ir
įrenginius, keliamuosius kranus ir pan.; konsultuojasi su
klientais, valdytojais ir valdžios institucijomis dėl planų
patvirtinimo; parengia darbo grafikus ir vadovauja
darbams; planuoja, organizuoja ir prižiūri esamų
statinių eksploatavimą ir remontą.

214225

Pramonės statinių statybos ir montavimo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pramonės statinių statybos ir montavimo inžinierius

Description:

214226

Mokslo darbuotojas {civilinės statybos inžinerija}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {civilinės statybos inžinerija}

Description:

2143

Elektros inžinieriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Elektros inžinieriai

Description:

Aiškinamosios

Elektros inžinieriai atlieka tyrimus ir konsultuoja,

Explanatory
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pastabos:

projektuoja ir vadovauja elektros sistemų, variklių ir
notes:
įrangos gamybos darbams, konsultuoja ir vadovauja
tos įrangos eksploatacijai ir remontui arba konsultuoja
bei tyrinėja tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų
technologinius aspektus. Atliekamos užduotys: (a)
elektros energijos gamybos, perdavimo ir paskirstymo
sistemų projektavimas ir konsultavimas; (b) elektros
variklių, elektros traukos ir kitų įrenginių, o taip pat
buitinių elektros prietaisų sistemų projektavimas ir
konsultavimas; (c) tikslus elektros instaliacijos
planavimas ir pritaikymas gamybiniuose ir kituose
pastatuose bei objektuose, ir esant reikalui,
vadovavimas kai kuriems darbams; (d) kontrolinių
standartų ir procedūrų nustatymas, siekiant užtikrinti
efektyvų elektros gamybos ir paskirstymo sistemos,
variklių ir įrenginių funkcionavimą ir saugumą; (e)
gedimų nustatymas ir šalinimas; (f) veikiančių elektros
sistemų, variklių ir įrenginių priežiūros ir remonto
organizavimas ir vadovavimas; (g) tam tikrų medžiagų,
gaminių ir procesų technologinių aspektų tyrimai ir
konsultavimas; (h) bendradarbiavimas techninėje srityje
ir konsultavimasis su kitais specialistais; (i) mokslinių
straipsnių ir ataskaitų rengimas; (j) susijusių užduočių
atlikimas; (k) vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia
priskiriamų profesijų pavyzdžiai: 2143 01 Elektros
inžinierius 2143 02 Elektros apšvietimo inžinierius 2143
03 Elektros sistemų inžinierius 2143 04 Elektros
paskirstymo inžinierius

214301

Elektros inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros inžinierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Elektros inžinieriai kuria naujus įrenginius, juos išbando, Explanatory
sudaro jų eksploatavimo taisykles bei remonto
notes:
tvarkaraščius, sprendžia panaudojimo problemas ir
įvertina inžinierinių projektų sąnaudas. Yra kelios
plačios sritys, kuriose gali dirbti inžinieriai elektrikai:
elektros energijos gaminimas, perdavimas ir
paskirstymas, elektros įrenginių ir mašinų gamyba.
Elektros inžinieriai planuoja energetikos ūkį, kuria
energetikos ir pramonės įmonių elektros ūkio
kompiuterinio valdymo, kontrolės ir apsaugos sistemas,
įmonių technologijų automatinės kontrolės ir
kompiuterinio valdymo sistemas.

214302

Elektros apšvietimo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros apšvietimo inžinierius

Description:

214303

Elektros sistemų inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros sistemų inžinierius

Description:
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214304

Elektros paskirstymo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros paskirstymo inžinierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Elektros įrenginiai – tai elektros energijos gaminimo,
Explanatory
paskirstymo ir perdavimo įrenginiai, naudojami
notes:
elektrinėse ir elektros pastotėse, tai taip pat elektros
varikliai, pastatų ir transporto priemonių elektros
instaliacija. Elektros paskirstymo inžinierius užsiima
įvairiapusiška inžinerine veikla: projektuoja, konstruoja
ir eksploatuoja elektros įrenginius: prižiūri tų sistemų ir
įrenginių plėtrą, įrengimą, eksploatavimą ir remontą;
tiria veikimo reikalavimus elektros energijos
paskirstymo ir perdavimo įrenginiams bei sistemoms;
nustato pamatinius standartus ir procedūras, kuriais
siekiama užtikrinti veiksmingą elektros energijos
gamybą ir skirstomųjų sistemų, variklių ir įrenginių
tinkamą veikimą bei saugumą; projektuoja sistemas ir
įrenginius, parengia darbinius brėžinius ir specifikacijas,
kuriose nurodomos naudotinos medžiagos; esant
reikalui konsultuojasi su specialistais inžinieriaiselektrikais, elektronikos specialistais, statybos ir
mechaninės įrangos inžinieriais, fizikais ir pramonės
įmonių projektuotojais; tiria veikimo reikalavimus,
taikomus elektros energijos generavimo ir
skirstomiesiems įrenginiams, pramoniniams ir
buitiniams elektros prietaisams bei kitokiai elektrinei
įrangai; projektuoja sistemas ir įrenginius, parengia
darbinius brėžinius ir specifikacijas, kuriose nurodomos
naudotinos medžiagos, ir gamybos būdas, dažnai
prižiūri techninius gamybos procesų aspektus; tiria
atskiras sritis ir įvertina elektros linijų įrengimo kokybę,
vadovauja skirstomųjų sistemų linijų įrengimui.

214305

Elektros gamybos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros gamybos inžinierius

Description:

214306

Elektros perdavimo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros perdavimo inžinierius

Description:

214307

Elektrinės traukos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrinės traukos inžinierius

Description:

214308

Elektromechaninės įrangos elektros inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Elektromechaninės įrangos elektros inžinierius

214309

Aukštosios įtampos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aukštosios įtampos inžinierius

Description:

214310

Elektrotechnikos technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrotechnikos technologas

Description:

214311

Silpnųjų srovių inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Silpnųjų srovių inžinierius

Description:

214312

Elektros energetikos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros energetikos inžinierius

Description:

214313

Elektros energetikos išteklių inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros energetikos išteklių inžinierius

Description:

214314

Mokslo darbuotojas {elektros inžinerija}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {elektros inžinerija}

Description:

2144

Elektronikos ir telekomunikacijų inžinieriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Elektronikos ir telekomunikacijų inžinieriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Elektronikos ir telekomunikacijų inžinieriai atlieka
Explanatory
tyrimus ir konsultuoja, projektuoja ir vadovauja
notes:
elektroninių sistemų ir įrenginių gamybos darbams,
konsultuoja ar vadovauja tų sistemų ir įrenginių
naudojimui, priežiūrai ir remontui, o taip pat
konsultuoja ir tyrinėja tam tikrų medžiagų, gaminių ir
procesų technologinius aspektus. Atliekamos užduotys:
(a) elektroninių prietaisų, sistemų, variklių ir įrenginių,
tokių kaip kompiuteriai ir nuotolinių ryšių įranga,
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projektavimas ir konsultavimas; (b) gamybos ar
instaliavimo metodų, medžiagų ir kokybės standartų
nustatymas, vadovavimas elektronikos ir nuotolinių
ryšių gaminių ir sistemų gamybai ir įrengimui; (c)
kontrolinių standartų ir procedūrų nustatymas, siekiant
užtikrinti efektyvų elektroninių sistemų, variklių ir
įrenginių funkcionavimą ir saugumą; (d) gedimų
nustatymas ir pašalinimas; (e) veikiančių elektroninių
sistemų, variklių ir įrenginių priežiūros ir remonto
organizavimas ir vadovavimas; (f) tam tikrų medžiagų,
gaminių ir procesų technologinių aspektų tyrimai ir
konsultavimas; (g) techninių ryšių palaikymas ir
konsultavimasis su kitais reikalingais specialistais; (h)
mokslinių straipsnių ir ataskaitų rengimas; (i) susijusių
užduočių atlikimas; (j) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai:
2144 01 Aviacijos inžinierius 2144 02 Elektronikos
inžinierius 2144 03 Aparatinės įrangos elektroninių
įtaisų projektavimo inžinierius 2144 04 Elektronikos
inžinierius {informacinė inžinerija}
214401

Aviacijos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aviacijos inžinierius

Description:

214402

Elektronikos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektronikos inžinierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Elektronikos inžinieriai projektuoja, konstruoja ir
Explanatory
eksploatuoja elektroninę įrangą: įvertina inžinierinių
notes:
projektų kainą, sudaro eksploatavimo taisykles;
organizuoja elektroninės aparatūros gamybą ir
techninę priežiūrą; kuria bei eksploatuoja elektroninę
medicinos kontrolės ir diagnostikos bei ultragarsinę
aparatūrą, skaitmenines ir elektronines sistemas,
automobilinę ir buitinę elektroninę įrangą, televizijos
įrangą, telekomunikacijų tinklus, perjungimo sistemas,
įvairią ryšių įrangą; gali rinkti, montuoti, derinti
elektroninę įrangą, atlikti jos diagnostiką; tyrinėja tam
tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinius
aspektus, konsultuoja kitų sričių specialistus, siekdamas
užtikrinti veiksmingą elektroninių sistemų veikimą ir
saugumą; rengia mokslinius straipsnius ir ataskaitas.

214403

Aparatinės įrangos elektroninių įtaisų projektavimo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aparatinės įrangos elektroninių įtaisų projektavimo
inžinierius

Description:

214404

Elektronikos inžinierius {informacinė inžinerija}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektronikos inžinierius {informacinė inžinerija}

Description:
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214405

Kontrolinės matavimo aparatūros inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kontrolinės matavimo aparatūros inžinierius

Description:

214406

Puslaidininkinių įtaisų elektronikos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Puslaidininkinių įtaisų elektronikos inžinierius

Description:

214407

Telekomunikacijų inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telekomunikacijų inžinierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tiria, projektuoja, prižiūri telekomunikacinių sistemų
Explanatory
plėtrą, įrengimą, veikimą, eksploatavimą, techninę
notes:
priežiūrą ir remontą: organizuoja tarptautinį ir
tarpmiestinį ryšį, tvarko laidinio, optinio, radiorelinio
palydovinio ryšio aparatūrą; analizuoja skaitmeninius
integrinius grandynus, perjungimo bei informacijos
perdavimo sistemas, tvarko koordinatines ir
elektronines ATS bei atlieka jų techninę priežiūrą ir
remontą; programuoja ir savo darbe taiko
kompiuterinę įrangą, tvarko radijo ryšio ir TV aparatūrą.
Gali specializuotis fiksuotojo ir radijo ryšio telefonų bei
telegrafo sistemų, elektroninio duomenų apdorojimo
įrenginių, ir kompiuterių, automatinio valdymo ir
perdavimo sistemų srityse.

214408

Avionikos ir ryšių inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avionikos ir ryšių inžinierius

Description:

214409

Radarinio ryšio inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radarinio ryšio inžinierius

Description:

214410

Radijo ryšio inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radijo ryšio inžinierius

Description:
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214411

Signalizavimo sistemų inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Signalizavimo sistemų inžinierius

Description:

214412

Telegrafo ryšio inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telegrafo ryšio inžinierius

Description:

214413

Telefono ryšio inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telefono ryšio inžinierius

Description:

214414

Televizijos ryšio inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Televizijos ryšio inžinierius

Description:

214415

Elektroninės inžinerijos technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektroninės inžinerijos technologas

Description:

214416

Telekomunikacijų technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telekomunikacijų technologas

Description:

214417

Inžinierius radiochemikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Inžinierius radiochemikas

Description:

214418

Inžinierius radiofizikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Inžinierius radiofizikas

Description:
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214419

Aukštadažnių sistemų inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aukštadažnių sistemų inžinierius

Description:

214420

Bloko valdymo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bloko valdymo inžinierius

Description:

214421

Elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius

Description:

214422

Automatinių telefono stočių inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automatinių telefono stočių inžinierius

Description:

214423

Radioelektronikos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radioelektronikos inžinierius

Description:

214424

Palydovinio ryšio inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Palydovinio ryšio inžinierius

Description:

214425

Mokslo darbuotojas {elektronika, telekomunikacijos}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {elektronika, telekomunikacijos}

Description:

2145

Inžinieriai mechanikai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Inžinieriai mechanikai

Description:

Aiškinamosios

Inžinieriai mechanikai atlieka tyrimus ir konsultuoja,

Explanatory
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pastabos:

projektuoja, vadovauja mašinų, mechanizmų ir
notes:
pramonės agregatų, įrenginių ir sistemų gamybai,
priežiūrai ir remontui; tyrinėja ir konsultuoja tam tikrų
medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus.
Atliekamos užduotys: (a) mašinų ir įrenginių,
naudojamų gamyboje, gavyboje, statyboje, žemės
ūkyje ir kitiems gamybiniams tikslams, projektavimas ir
konsultavimas; (b) garo variklių, vidaus degimo variklių
ir kitų neelektrinių variklių, naudojamų geležinkelio
lokomotyvuose, kelių transporto priemonėse,
lėktuvuose arba pramonės transporto priemonėse,
projektavimas ir konsultavimas; (c) laivų sistemų,
jėgainių, šildymo ir ventiliacijos sistemų, vairavimo
mechanizmų, siurblių ir kitų mechaninių įrenginių
projektavimas ir konsultavimas; (d) laivų korpusų ir kitų
pagrindinių laivų dalių projektavimas ir konsultavimas;
(e) lėktuvų karkasų ir kitų aviacijos įrenginių
projektavimas ir konsultavimas; (f) transporto
priemonių kėbulų, pakabos, stabdžių ir kitų sudėtinių
dalių projektavimas ir konsultavimas; (g) šildymo,
ventiliacijos ir šaldymo sistemų ir įrenginių
projektavimas ir konsultavimas; (h) mechaninės
įrangos, skirtos branduolinei energijai išjungti,
kontroliuoti ir panaudoti, projektavimas ir
konsultavimas; (i) prietaisų ir gaminių - tekstų
procesorių, kompiuterių, tiksliųjų instrumentų, kamerų,
projektorių ir pan. - neelektrinių dalių projektavimas ir
konsultavimas; (j) žemės ūkio ir kitų mechanizmų,
mašinų, variklių, agregatų, įrenginių, pramonės
įrenginių ir sistemų darbo, instaliavimo metodų ir
produkcijos kontrolė; (k) kontrolinių standartų ir
procedūrų nustatymas, siekiant užtikrinti mašinų,
mechanizmų, staklių, agregatų ir kt. efektyvų
funkcionavimą ir saugumą; (l) gedimų nustatymas ir
šalinimas; (m) veikiančių mašinų, mechanizmų, staklių,
variklių, agregatų, įrenginių ir sistemų priežiūros ir
remonto organizavimas ir vadovavimas; (n) tam tikrų
medžiagų, gaminių ir procesų technologinių aspektų
tyrimai ir konsultavimas; (o) techninių ryšių palaikymas
ir konsultavimasis su kitais reikalingais specialistais; (p)
mokslinių straipsnių ir ataskaitų rengimas; (q) susijusių
užduočių atlikimas; (r) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai:
2145 01 Laivo mechaninės įrangos inžinierius 2145 03
Orlaivių konstruktorius 2145 04 Lengvųjų automobilių
konstruktorius 2145 05 Reaktoriaus valdymo ižinierius

214501

Laivo mechaninės įrangos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo mechaninės įrangos inžinierius

Description:

214502

Mechatronikos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mechatronikos inžinierius

Description:

214503

Orlaivių konstruktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Orlaivių konstruktorius

Description:
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214504

Lengvųjų automobilių konstruktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lengvųjų automobilių konstruktorius

Description:

214505

Reaktoriaus valdymo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Reaktoriaus valdymo inžinierius

Description:

214506

Oro kondicionavimo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Oro kondicionavimo inžinierius

Description:

214507

Kelių transporto priemonių inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelių transporto priemonių inžinierius

Description:

214508

Krioegeninės technikos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Krioegeninės technikos inžinierius

Description:

214509

Dyzelinių variklių inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dyzelinių variklių inžinierius

Description:

214510

Dujų turbinų inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dujų turbinų inžinierius

Description:

214511

Reaktyvinių variklių inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Reaktyvinių variklių inžinierius

Description:
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214512

Lokomotyvų variklių inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lokomotyvų variklių inžinierius

Description:

214513

Tepimo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tepimo inžinierius

Description:

214514

Aviacijos mechaninės įrangos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aviacijos mechaninės įrangos inžinierius

Description:

214515

Žemės ūkio mechaninės įrangos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žemės ūkio mechaninės įrangos inžinierius

Description:

214516

Oro kondicionavimo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Oro kondicionavimo inžinierius

Description:

214520

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinierius

Description:

214521

Pramonės įrenginių ir įrankių inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pramonės įrenginių ir įrankių inžinierius

Description:

214522

Įrankių inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įrankių inžinierius

Description:
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214523

Laivų variklių ir jėgainių inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivų variklių ir jėgainių inžinierius

Description:

214524

Variklių ir jėgainių (išskyrus laivų) inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Variklių ir jėgainių (išskyrus laivų) inžinierius

Description:

214525

Laivo konstrukcijų matmenų optinės matavimo įrangos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo konstrukcijų matmenų optinės matavimo įrangos Description:
inžinierius

214526

Branduolinės energetikos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Branduolinės energetikos inžinierius

Description:

214527

Šaldymo įrenginių inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaldymo įrenginių inžinierius

Description:

214529

Variklių inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Variklių inžinierius

Description:

214532

Laivų statybos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivų statybos inžinierius

Description:

214533

Mechanikas technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mechanikas technologas

Description:
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214534

Suvirinimo technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Suvirinimo technologas

Description:

214536

Inžinierius instruktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Inžinierius instruktorius

Description:

214537

Mechanikos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mechanikos inžinierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mechanikos inžinieriai projektuoja ir konstruoja
Explanatory
įrankius, variklius, mašinas, įvairius mechaninius
notes:
įrenginius bei rūpinasi jų eksploatavimu ir remontu.
Mechanikos inžinieriai projektuoja įvairius mechanikos
objektus, organizuoja jų gamybą, užtikrina kokybę, juos
eksploatuoja ir remontuoja, o kurdami naujas
konstrukcijas rūpinasi ekonomišku medžiagų
panaudojimu. Konstruktoriaus darbas
neįsivaizduojamas be asmeninių kompiuterių,
automatizuotojo projektavimo sistemų. Gamybai
sutvarkyti ir atnaujinti bei gaminių kokybei gerinti
naudojamos kompiuterizuotos informacijos sistemos.
Mechanikos inžinieriai specializuojasi įvairiose srityse:
šilumos inžinerijoje, medžiagų inžinerijoje, transporto
priemonių inžinerijoje ar tiksliojoje inžinerijoje. Vieni
mechanikos inžinieriai dalyvauja konstravimo procese,
gamyboje ar eksploatavime, kiti tampa
administratoriais ar vadovais. Mechaninė inžinerija yra
plačiausia inžinerijos sritis, apimanti daugelį
tarpusavyje susijusių specialybių. Labai svarbios tokios
savybės kaip fizinis pajėgumas, ištvermė ilgai stovėti
palinkus prie braižomosios lentos, gera judesių
koordinacija.

214538

Kelių transporto priemonių ekspertas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelių transporto priemonių ekspertas

Description:

214539

Technologijų inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Technologijų inžinierius

Description:
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214541

Konstrukcijų mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Konstrukcijų mechanikas

Description:

214542

Sprogdinimo darbų inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sprogdinimo darbų inžinierius

Description:

214544

Šaldytuvų įrenginių inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaldytuvų įrenginių inžinierius

Description:

214545

Konstrukcijų inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Konstrukcijų inžinierius

Description:

214546

Turbinos valdymo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Turbinos valdymo inžinierius

Description:

214547

Reaktorių skyriaus mechanikos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Reaktorių skyriaus mechanikos inžinierius

Description:

214548

Konstruktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Konstruktorius

Description:

214550

Transporto specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto specialistas

Description:
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214551

Remonto inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Remonto inžinierius

Description:

214552

Techninių dokumentų inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Techninių dokumentų inžinierius

Description:

214553

Inžinierius įrankininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Inžinierius įrankininkas

Description:

214556

Pasirengimo gamybai inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pasirengimo gamybai inžinierius

Description:

214557

Branduolinės saugos inžinierius [inspektorius]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Branduolinės saugos inžinierius [inspektorius]

Description:

214558

Eksploatavimo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Eksploatavimo inžinierius

Description:

214559

Šilumos energetikos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šilumos energetikos inžinierius

Description:

214563

Suvirinimo darbų inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Suvirinimo darbų inžinierius

Description:
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214565

Vežimo technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vežimo technologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Technologas, kuris organizuoja vietinius ir tarptautinius Explanatory
krovinių bei keleivių vežimus automobilių transportu.
notes:
Gali specializuotis pavojingų krovinių vežimo,
tarptautinių krovinių vežimo organizavimo ar kt. srityse.
Sprendžia vežimo planavimo, organizavimo, krovinių
kaupimo ir saugojimo problemas. Užtikrina efektyvų
transporto priemonių naudojimą, organizuoja mažos
vežimo paslaugų įmonės darbą, atlieka transportoekspedicines operacijas. Nustato paslaugų kainą:
apskaičiuoja transporto, prekių sandėliavimo ir kt.
išlaidas. Prižiūri ir kontroliuoja darbuotojus, atliekančius
techninės priežiūros ir remonto darbus. Tikrina ir
išbando atliktą darbą, nustatydamas jo atitiktį
specifikacijoms ir saugumo normoms. Vadovauja
darbuotojams, bendrauja su kitų įmonės skyrių
darbuotojais, užsienio partneriais. Tvarko įstaigos
dokumentaciją: rengia vežimų techninę ir technologinę
dokumentaciją, finansinės veiklos ataskaitas,
apibendrina veiklos rezultatus. Dirba kompiuteriu ir kita
biuro technika. Gali dirbti autobusų ir taksi parkuose,
vežimo įmonėse ir bendrovėse. Darbas yra intensyvus,
gali tekti dirbti viršvalandžius, jei to reikalauja klientų
interesai. Sėkmingą vežimo technologo darbą lemia
geri bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti kolektyve,
operatyvus mąstymas, leidžiantis teisingai vertinti
situaciją ir greitai priimti sprendimą. Taip pat svarbus
organizuotumas, atsparumas stresui. Šį darbą sunku
sėkmingai dirbti lėto suvokimo, turintiems rimtų
kalbos, klausos, regos sutrikimų žmonėms.

214566

Inžinierius kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Inžinierius kontrolierius

Description:

214567

Standartizacijos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Standartizacijos inžinierius

Description:

214569

Geodezijos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geodezijos inžinierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Geodezijos inžinierius atlieka geodezinius tyrimus ir
Explanatory
matavimus, skirtus statiniams ar žemės sklypams
notes:
projektuoti: atlieka geodezinius matavimus, reikalingus
statyboms projektuoti, nužymėti ir kontroliuoti;
projektuodami ir nužymėdami vietovėje žemės sklypus,
jie daro vietovės topografines nuotraukas; geba tikrinti
ir reguliuoti geodezinius, topografinius,
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fotogrametrinius prietaisus ir dirbti su jais; kompiuteriu
apdoroja geodezinių matavimų rezultatus, braižo
topografinius ir požeminių komunikacijų planus. Gali
dirbti įvairiose statybose, projektavimo ir inžinierinių
geodezinių tyrimų įstaigose, taip pat savivaldybėse ar
agrarinės žemės reformos tarnybose geodezininkais
matininkais, konsultantais bei padalinių vadovais.
Darbas yra aktyvus, kartais įtemptas.
214571

Techninės priežiūros inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Techninės priežiūros inžinierius

Description:

214572

Mokslo darbuotojas {inžinerinė mechanika}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {inžinerinė mechanika}

Description:

2146

Cheminės inžinerijos specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Cheminės inžinerijos specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Cheminės inžinerijos specialistai atlieka tyrimus ir
Explanatory
konsultuoja, vadovauja cheminiams pramonės
notes:
procesams ir įvairių medžiagų ir gaminių - nevalytos
naftos, naftos darinių, maisto ir gėrimų produktų,
medikamentų, sintetinių medžiagų - gamybai, o taip
pat vadovauja įrenginių priežiūrai ir remontui;
konsultuoja ir tyrinėja tam tikrų medžiagų, gaminių ir
procesų technologinius aspektus. Atliekamos užduotys:
(a) tyrimų atlikimas ir konsultavimas, pramoninių naftos
žaliavų ir kitų skysčių bei dujų valymo procesų, naftos
produktų, sprogstamųjų medžiagų, maisto ir gėrimų
produktų, medikamentų ar sintetinių medžiagų
gamybos procesų kūrimas ir tobulinimas; (b) tam tikrų
chemijos pramonės gamyklų statybos aspektų
nustatymas; (c) gamybos metodų, medžiagų ir kokybės
standartų nustatymas ir užtikrinimas, kad jie atitiktų
specifikacijas; (d) kontrolės standartų ir procedūrų
nustatymas, siekiant užtikrinti gamybos operacijų
efektyvumą ir saugumą; (e) gedimų nustatymas ir
šalinimas; (f) veikiančių įrenginių priežiūros ir remonto
organizavimas ir vadovavimas; (g) tam tikrų medžiagų,
gaminių ir procesų technologinių aspektų tyrimai ir
konsultavimas; (h) dalykinis bendradarbiavimas ir
konsultavimasis su kitais specialistais; (i) mokslinių
straipsnių ir ataskaitų rengimas; (j) susijusių užduočių
atlikimas; (k) vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia
priskiriamų profesijų pavyzdžiai: 2146 01 Cheminės
technologijos specialistas 2146 02 Cheminės
technologijos inžinierius 2146 03 Naftos ir gamtinių
dujų chemijos technologas 2146 04 Gamtinių dujų
gavybos ir paskirstymo inžinierius
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214601

Cheminės technologijos specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminės technologijos specialistas

Description:

214602

Cheminės technologijos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminės technologijos inžinierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tyrinėja cheminės inžinerijos dalykus, dalyvauja plėtros Explanatory
programose, pataria perdirbimo ar gamybos klausimais notes:
(kuria naujus ar patobulina naudojamus technologinius
procesus). Vadovauja cheminei gamybos technologijai
ir įvairių medžiagų bei gaminių, tokių kaip sintetiniai
pluoštai, sintetinis kaučiukas, plastikai ir pan., gamybai,
taikant chemijos, fizikos ir cheminės inžinerijos
technologinius principus, projektuoja chemijos įmones,
planuoja ir prižiūri jų statybą, įrengimą, veikimą,
eksploatavimą ir remontą: tiria naudojamas
technologijas ar įrenginius, jų veiksmingumą ir
produkcijos lygį; dalyvauja moksliniuose tyrimuose
pritaikant chemijos ir fizikos mokslo pasiekimus naujų
ir patobulintų technologijų bei medžiagų sukūrimui,
kartu su kitais specialistais kuria ir gamina bei tobulina
įrenginius; planuoja ir atlieka įvairius tyrimus bei
projektus formuluojant uždavinius ir jų sprendimo
metodus; vadovauja ir prižiūri gamybos įrenginių
montavimo, įrengimo ir veikimo darbus, išbando bei
tikrina atliktų darbų atitikimą nustatytoms saugumo
normoms, nustato kokybės standartus, specifikacijų
atitikimą; pataria darbdaviams, darbuotojams ir
klientams įvairiais cheminės inžinerijos klausimais;
atlieka tam tikrų medžiagų, gaminių ir technologinių
aspektų tyrimus; formuluoja technines ir mokslines
užduotis, numato bandymų tikslus ir sudaro
programas; atlieka gamybos mokslinius tyrimus ir
įdiegia kokybiškas technologijas; bendradarbiauja su
chemikais ir kitais specialistais taikant kokybės
kontrolės procedūras žaliavoms bei produktams; plečia
analizinių metodų naudojimą; tiria klaidas ir nesėkmes,
pasitaikančias technologiniuose procesuose; planuoja ir
prižiūri perdirbimo įmonių eksploatavimą ir remontą.

214603

Naftos ir gamtinių dujų chemijos technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naftos ir gamtinių dujų chemijos technologas

Description:

214604

Gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo inžinierius

Description:
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214605

Inžinierius naftininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Inžinierius naftininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tiria ir plečia naftos žaliavos perdirbimo technologijas, Explanatory
pataria ir projektuoja atitinkamų įmonių veiklą,
notes:
planuoja ir prižiūri jų statybą, paleidimą, eksploatavimą
ir remontą: atlieka tyrimus ir konsultuoja kitus
specialistus pramoninių naftos ir kitų skysčių bei dujų
valymo technologijų, naftos produktų, sprogstamųjų
medžiagų, medikamentų ar sintetinių medžiagų
gamybos klausimais; tobulina ir kuria gamybos
procesus; nustato kontrolės standartus, siekiant
užtikrinti gamybos operacijų veiksmingumą ir
saugumą. Gali specializuotis žalios naftos ir jos
produktų perdirbime - žibalo, benzino, dyzelino ir
tepalų bei alyvų gamyboje.

214606

Aludarystės technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aludarystės technologas

Description:

214607

Cheminių procesų technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminių procesų technologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Technologas, kuris tiria cheminių medžiagų prigimtį,
struktūrą, sudėtį, chemines savybes, jų taikymą ir kuria
bei tobulina jų tyrimo metodus. Atlieka maisto
produktų, pramonės žaliavų ir gaminių cheminę
analizę, parenka tyrimo metodus. Tiria oro, vandens,
dirvožemio užterštumo lygį. Įvertina žaliavų bei
pagamintos produkcijos kokybę, sprendžia medžiagų
sandėliavimo, naudojimo ir taupymo problemas.
Įmonėje dirbantis technologas rengia instrukcijas,
pagal kurias kiekvienam gamybos etapui ruošiamos
žaliavos, nustatoma gamybos procesų trukmė ir
temperatūra. Gali dirbti analitiku valstybinių ir privačių
įmonių, mokslinio tyrimo institutų, sveikatos centrų,
aplinkos apsaugos tarnybų, mokymo įstaigų chemijos
laboratorijose. Tenka dirbti su nuodingomis
cheminėmis ar radioaktyviomis medžiagomis.
Sėkmingą jo darbą lemia kruopštumas, atkaklumas.
Taip pat svarbios tokios asmeninės savybės, kaip
dėmesio sutelkimas, puiki judesių koordinacija,
nejautrumas cheminėms medžiagoms. Šį darbą sunku
dirbti alergiškiems, turintiems rimtų regos ir uoslės
sutrikimų žmonėms.

Explanatory
notes:

214608

Cheminės inžinerijos technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminės inžinerijos technologas

Description:
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214609

Pluošto technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pluošto technologas

Description:

214610

Maisto produktų ir gėrimų technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Maisto produktų ir gėrimų technologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tiria ir pataria, projektuoja, tobulina ir kontroliuoja
Explanatory
maisto produktų ir gėrimų perdirbimo pramonės ir
notes:
gamybos procesus ir įrenginius: dalyvauja moksliniuose
maisto produktų ir gėrimų gamybos bei perdirbimo
srities tyrimuose, plečiant ir tobulinant gamybos
procesus, projektuojant atitinkamas įmones bei
įrenginius; pataria darbdaviams, darbuotojams ar
klientams maisto produktų ir gėrimų gamybos bei
perdirbimo klausimais; analizuoja žaliavas ir parenka
atitinkamus mišinius tam tikrų produktų gamybai;
konsultuojasi su kitais specialistais - chemikais,
mechanikos inžinieriais ir įpakavimo technologais;
parengia malimo, maišymo, virimo, rūgimo,
dehidratavimo ir kitokio perdirbimo aprašus; tikrina
maisto produktus ir gėrimus perdirbimo metu ir jam
pasibaigus siekiant nustatyti gatavos produkcijos
atitikimą (kvapo, spalvos, konsistencijos ir kitokių
perdirbimo charakteristikų) specifikacijoms.

214611

Degalų ir kuro technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Degalų ir kuro technologas

Description:

214612

Dažų technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dažų technologas

Description:

214613

Popieriaus technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Popieriaus technologas

Description:

214614

Plastikų technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plastikų technologas

Description:
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214615

Polimerų technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Polimerų technologas

Description:

214616

Gumos technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gumos technologas

Description:

214617

Padangų technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Padangų technologas

Description:

214618

Buitinių paslaugų technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Buitinių paslaugų technologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Technologas, kuris organizuoja buitinių paslaugų
Explanatory
įmonės darbą, išmano tekstilės pluoštus, medžiagas,
notes:
dirbinius ir gaminius, skalbimo, valymo, dažymo
medžiagas bei priemones, įrenginius ir moka dirbti su
jais. Jis kontroliuoja technologinius procesus ir jų
kokybę. Jam tenka dirbti su įvairiais tekstilės dirbiniais
ir gaminiais (pluoštu, siūlais, audiniais, drabužiais,
kilimais). Gali pats juos skalbti, dažyti, atlikti sausą
cheminį valymą, marginti įvairius tekstilės gaminius,
atlikti jų apdailą, parinkti priežiūros priemones bei
būdus. Svarbu tokios asmeninės savybės, kaip
organizuotumas, komunikabilumas, tvarkingumas,
greita reakcija, atsakingumas. Pastovus darbas su
cheminėmis medžiagomis kelia tam tikrus reikalavimus
žmogaus sveikatai (nepatartina šios profesijos rinktis
sergantiems alerginėmis ligomis).

214619

Žaliavų kokybės inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žaliavų kokybės inžinierius

Description:

214620

Degalų apskaitos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Degalų apskaitos inžinierius

Description:
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214621

Biofizikos ir chemijos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Biofizikos ir chemijos inžinierius

Description:

214622

Biochemijos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Biochemijos inžinierius

Description:

214624

Chemijos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Chemijos inžinierius

Description:

214625

Kokybės inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kokybės inžinierius

Description:

214626

Kokybės ir technologinio proceso inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kokybės ir technologinio proceso inžinierius

Description:

214627

Mokslo darbuotojas {cheminės technologijos}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {cheminės technologijos}

Description:

2147

Kasybos ir metalurgijos inžinieriai ir giminiškų profesijų specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kasybos ir metalurgijos inžinieriai ir giminiškų profesijų Description:
specialistai

Aiškinamosios
pastabos:

Kasybos ir metalurgijos inžinieriai ir giminiškų profesijų Explanatory
specialistai atlieka tyrimus, projektuoja, tobulina ir
notes:
naudoja pramoninius metalų gavybos iš jų rūdų arba
mineralų, vandens, naftos ar dujų gavybos iš žemės
metodus, o taip pat kuria naujų lydinių, keramikos ir
kitų medžiagų pavyzdžius, konsultuoja ir tyrinėja tam
tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinius
aspektus. Atliekamos užduotys: (a) tyrimų atlikimas ir
konsultavimas, metodų, susijusių su naftos, dujų arba
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vandens gavybos inžineriniais aspektais, kūrimas, plėtra
ir tobulinimas; (b) tinkamiausių efektyvios kasybos ir
gavybos metodų bei naudotinos įrangos tipų
nustatymas, šachtų ir tunelių išdėstymo planavimas bei
vadovavimas jų statybos darbams; (c) gręžinių
lokalizacijos nustatymas ir iš tų gręžinių išsiveržusių
vandens, naftos ar dujų srautų kontroliavimo metodų
parengimas; (d) pirminio vandens, naftos ar dujų
apdirbimo, saugojimo ir transportavimo planavimas ir
vadovavimas; (e) darbų saugos procedūrų ir pirmosios
pagalbos priemonių, ypač dirbant po žeme, įdiegimas
ir užtikrinimas; (f) metalų gavybos iš jų rūdų metodų
kūrimas, tyrimas, tobulinimas, vadovavimas jiems ir
konsultavimas jų pritaikymo klausimais; (g) metalų ir
lydinių savybių tyrimas, naujų lydinių kūrimas, metalų ir
lydinių gamybos bei apdorojimo techninių aspektų
priežiūra ir konsultavimas; (h) tam tikrų medžiagų ir
procesų technologinių aspektų tyrimai ir
konsultavimas; (i) techninių ryšių palaikymas ir
konsultacijos su reikalingais specialistais, ypač su
geologais ir geofizikais; (j) mokslinių straipsnių ir
ataskaitų rengimas; (k) susijusių užduočių atlikimas; (l)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2147 01 Sprogdinimo darbų
inžinierius 2147 02 Kasybos inžinierius 2147 03
Automatikos inžinierius 2147 04 Metalurgas
prabuotojas
214701

Sprogdinimo darbų inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sprogdinimo darbų inžinierius

Description:

214702

Kasybos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kasybos inžinierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kasybos inžinieriai ieško naujų gamtinių išteklių ir
Explanatory
tobulina jų gavybos metodus. Kasybos inžinieriai dirba notes:
drauge su geologais ir geofizikais. Jie žvalgo
naudingųjų iškasenų telkinius, randa naujas gamtinių
išteklių vietas, daro geologines žemės paviršiaus
struktūros nuotraukas, detaliai tiria, eksploatuoja ir
prižiūri telkinius. Šie inžinieriai atlieka karjerų bei
įvairaus profilio gręžinių įrengimo darbus ir yra
atsakingi už jų saugų, ekonomišką ir nekenksmingą
aplinkai eksploatavimą. Taip pat vadovauja gamtinių
išteklių apdorojimo procesams, parengia juos
naudojimui bei nustato efektyviausius transportavimo į
gamybos vietas būdus. Didėjant gamtosaugos
reikalavimams, inžinieriai padeda spręsti žemės, oro ir
vandens užterštumo problemas. Labai svarbu tokios
asmeninės savybės, kaip puikus fizinis pajėgumas,
gebėjimas dirbti judrų darbą, geros jutiminės savybės:
klausa, rega, uoslė, skonis, pakantumas dirbti
nepalankiomis oro ar aplinkos sąlygomis.

214703

Automatikos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Automatikos inžinierius

214704

Metalurgas prabuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalurgas prabuotojas

Description:

214705

Liejyklos metalurgas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Liejyklos metalurgas

Description:

214706

Metalotyrininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalotyrininkas

Description:

214707

Radioaktyviosios rūdos metalurgas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radioaktyviosios rūdos metalurgas

Description:

214708

Metalų išskyrimo iš rūdos specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalų išskyrimo iš rūdos specialistas

Description:

214709

Kasybos technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kasybos technologas

Description:

214710

Metalų apdirbimo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalų apdirbimo inžinierius

Description:

214711

Metalų apdirbimo technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalų apdirbimo technologas

Description:
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214712

Gręžinių tyrimo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gręžinių tyrimo inžinierius

Description:

214713

Naftos gavybos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naftos gavybos inžinierius

Description:

214714

Naftos paruošimo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naftos paruošimo inžinierius

Description:

214715

Gręžinių gręžybos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gręžinių gręžybos inžinierius

Description:

214716

Gręžinių praplovimo skiedinių inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gręžinių praplovimo skiedinių inžinierius

Description:

214717

Mokslo darbuotojas {kasyba, metalurgija}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {kasyba, metalurgija}

Description:

2148

Kartografai ir topografai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kartografai ir topografai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kartografai ir topografai taiko topografinius metodus ir Explanatory
būdus, kad nustatytų tikslias natūralių ar žmogaus
notes:
sukurtų sausumos, jūros, požeminių zonų ir dangaus
kūnų koordinates, taip pat ruošia ir peržiūri
skaitmenines, grafines ir pieštines iliustracijas.
Atliekamos užduotys: (a) įvairus žemės paviršiaus
žvalgymas, matavimai ir aprašymai, įskaitant ir
žemėlapių sudarymą, statybos darbų arba nuosavybės
ribų nustatymą; (b) kasyklų žvalgymas, požeminių
paviršių aprašymai, nurodant tikslias įvairių ypatumų
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vietas, taip pat brėžinių ir žemėlapių sudarymas,
įvertinant gavybos pramonės apimčių ir krypčių
kontrolę; (c) jūrų, upių ir ežerų dugno tyrinėjimai,
povandeninių paviršių aprašymai, atkreipiant dėmesį į
tikslias įvairių ypatumų vietas, brėžinių ir žemėlapių
sudarymas, pastaruosius naudojant navigacijos keliams
ir kanalams nustatyti bei planuojant statinius jūroje; (d)
fotografavimo iš lėktuvų planavimas ir atlikimas; (e)
nuotraukų, padarytų iš lėktuvų, ir kitų fotografijų,
nuotolinio stebėjimo ir žvalgymo duomenų
analizavimas ir jų panaudojimas, sudarant ir atnaujinant
topografinius žemėlapius ir brėžinius, bendruosius ir
kitus žemėlapius; (f) žemėlapių sudarymo techninių,
estetinių ir ekonominių aspektų tyrimai ir
konsultavimas; (g) techninių ryšių palaikymas su kitais
reikalingais specialistais; (h) mokslinių straipsnių ir
ataskaitų rengimas; (i) susijusių užduočių atlikimas; (j)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2148 01 Kartografas 2148 02 Jūrų
kartografas 2148 03 Žemėlapių sudarytojas 2148 04
Fotogrametrijos specialistas
214801

Kartografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kartografas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kartografai matuoja ir sudarinėja didesnių Žemės
Explanatory
paviršiaus teritorijų planus ir žemėlapius. Skirtingai nei notes:
topografai, kartografai dirba kabinetuose ir gali retai
arba niekada nesilankyti vietovėse, kurių žemėlapius
sudarinėja. Savo darbe jie naudoja geodezininkų
surinktą informaciją, vietovės aerofotonuotraukas ir
duomenis iš palydovų. Kartografai dirba drauge su
fotogrametrininkais, kurie matematiniais metodais tiria
ir matuoja aerofotonuotraukas. Rengia didesnius
projektus, kuriems naudoja palydovinę vietos
nustatymo sistemą (GPS), radijo ryšio priemonėmis
labai tiksliai nustatančią įvairių Žemės paviršiaus taškų
padėtį. Kartografai savo darbe pradeda naudoti
geografines informacijos sistemas (GIS) –
kompiuterizuotas erdvinių duomenų bazes.

214802

Jūrų kartografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jūrų kartografas

Description:

214803

Žemėlapių sudarytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žemėlapių sudarytojas

Description:

214804

Fotogrametrijos specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fotogrametrijos specialistas

Description:
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214805

Kosminės topografijos specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kosminės topografijos specialistas

Description:

214806

Kadastro topografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kadastro topografas

Description:

214807

Geodezininkas topografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geodezininkas topografas

Description:

214808

Hidrografijos topografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Hidrografijos topografas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Siauresnės topografijos srities atstovai hidrografai tiria Explanatory
jūrų, upių, ežerų dugną, aprašo povandeninius
notes:
paviršius, sudarinėja laivininkystės žemėlapius. Matuoja
jūros, upių ir ežerų dugno reljefą, nustato jų
topografines charakteristikas, reikalingas žemėlapiams
sudaryti, navigacijos kanalams nustatyti ir uostų,
prieplaukų, molų ir kitoms jūrinėms konstrukcijoms
planuoti bei statyti: atlieka užduotis, panašias į tas,
kurios aprašytos bendrajame matininko (214809)
profesijos apraše, tačiau specializuojasi hidrografinių
matavimų srityje.

214809

Matininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Matininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Matuoja, tyrinėja Žemės paviršių, gamtinę topografiją,
žmogaus sukurtas konstrukcijas ir požemines zonas,
siekiant išsiaiškinti jų savybes ir nustatyti tikslią vietą ir
matmenis, kurių reikia žemėlapiams sudaryti, statybos
darbams atlikti ar kalnakasyboje: tyrinėja turimus
žemėlapius, planus, pastabas ir kitokius duomenis,
apskaičiuoja ir planuoja atitinkamus tyrimus, nustato
jiems keliamus reikalavimus; atlieka tyrimus, stengiasi
nustatyti tikslią vietą ir matavimo taškus, pakilimo
nuolydžius, linijas, kampus, apimtis, kontūrus ir kitas
Žemės paviršiaus, požeminių ir povandeninių bei po
pastatais esančių dalių, charakteristikas, naudoja
kompasus ir kitus tyrinėjimo instrumentus; registruoja
gautus duomenis, skaičiavimais tikrina jų teisingumą ir
sudaro tyrinėtos vietovės brėžinius; rengia išsamias
ataskaitas ir brėžinius. Tiria Žemės paviršių, nustato

Explanatory
notes:
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ribas ir tikslią padėtį, išsiaiškina topografines bei
žmogaus sukurtų statinių ir įrenginių charakteristikas
bei matuoja Žemės paviršiaus koordinates tiksliems
žemėlapiams sudaryti.
214810

Markšeideris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Markšeideris

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Markšeideris – kasybos srities specialistas, kuris
Explanatory
naudingųjų iškasenų žvalgybos ir eksploatavimo,
notes:
kasybos įmonių, kitų statinių ir įrenginių statybos
techniniams uždaviniams spręsti naudoja žemės
paviršiaus ir kasinių geometrinių parametrų matavimus.

214811

Fotografinės topografijos specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fotografinės topografijos specialistas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Analizuoja fotografijas ir tyrinėja duomenis rengiant ir
pataisant topografinius žemėlapius bei diagramas:
rengia originalius ir ištaiso jau esamus topografinius
žemėlapius bei diagramas pagal iš oro ir kitaip gautas
fotonuotraukas, taiko matematines formules ir
fotogrametrinius būdus nustatant, išmatuojant ir
identifikuojant Žemės paviršiaus kontrolinius taškus,
pakilimo nuolydžius ir kitokius topografinius objektus.
Gali parengti nufotografuotų vietovių reljefinius
modelius.

Explanatory
notes:

214812

Topografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Topografas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Topografai daro įvairiems dokumentams skirtus Žemės Explanatory
paviršiaus aprašus, nustato oro uostų oro erdvės ribas, notes:
pažymi statybų aikštelių vietas. Topografai vadovauja
grupei geodezininkų, kurie matuoja kryptis, nuotolius ir
kampus tarp tam tikrų taškų bei taškų ir linijų aukštį
nuo Žemės paviršiaus. Topografai planuoja lauko
darbus , atrenka svarbesnius geodezininkų nurodytus
taškus, nustato tikslią visų būdingųjų vietovės požymių
padėtį. Jie tiria oficialius dokumentus ir tikrina ribų ar
sienų juridinį pagrindimą. Rengia didesnius projektus,
kuriems naudoja palydovinę vietos nustatymo sistemą
(GPS), radijo ryšio priemonėmis labai tiksliai
nustatančią įvairių Žemės paviršiaus taškų padėtį.
Topografas įtaiso palydovo signalo jutiklį norimame
taške. Jutiklis vienu metu priima informaciją iš kelių
įvairiai orientuotų palydovų, todėl Žemės paviršiaus
taško koordinatės nustatomos labai tiksliai. Jis gali būti
įmontuotas ir susisiekimo priemonėje, pavyzdžiui,
turint tikslą ištirti kelių sistemą. Topografai aprašo
matavimo rezultatus, tikrina duomenų tikslumą ir
rengia planus.
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214813

Žemėtvarkininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žemėtvarkininkas

Description:

214814

Žemėtvarkos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žemėtvarkos inžinierius

Description:

214815

Mokslo darbuotojas {kartografija, topografija}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {kartografija, topografija}

Description:

2149

Kitur nepriskirti architektai, inžinieriai ir giminiškų profesijų specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti architektai, inžinieriai ir giminiškų
profesijų specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima architektus, inžinierius ir giminiškų Explanatory
profesijų specialistus, kurie nepriskiriami kitiems 214
notes:
grupės ”Architektai, inžinieriai ir giminiškų profesijų
specialistai” pogrupiams. Čia, pavyzdžiui, turėtų būti
priskiriami tie, kurie atlieka tyrimus, konsultuoja arba
kuria procedūras, susijusias su gamybos efektyvumu ir
darbo organizavimu, tikrina kiekybę, konsultuoja ir
tyrinėja tam tikrų medžiagų, gaminių ir gamybos
procesų technologinius aspektus. Tokiais atvejais jų
atliekamos užduotys būtų šios: (a) bendravimas su
vadovaujančiais asmenimis ir darbų vykdytojais ir jų
konsultavimas planavimo ir gamybos metodų
klausimais; (b) bendravimas su vadovaujančiais
asmenimis ir darbų vykdytojais ir jų konsultavimas
žmonių, medžiagų ir įrenginių efektyvaus, saugaus ir
ekonomiško naudojimo klausimais; (c) darbo metodų ir
atliekamų operacijų eiliškumo rekomendacijų
pateikimas ir jų įgyvendinimo priežiūra; (d)
rekomendacijų darbo judesių ir laiko (ergonomikos)
klausimais pateikimas ir jų įgyvendinimo priežiūra; (e)
efektyvaus gamyklos ar įstaigos planavimo
konsultavimas; (f) galimų pavojų nustatymas ir
saugumo procedūrų bei priemonių įdiegimas; (g)
architektūros ir statybos projektų kaštų ir medžiagų
kiekių skaičiavimų sudarymas ir kontroliavimas; (h) tam
tikrų gamybos procesų, susijusių su stiklo, keramikos,
tekstilės, odos, medienos gaminiais ir spausdinimu,
technologinių aspektų analizavimas ir konsultavimas
šiais klausimais; (i) mokslinių straipsnių ir ataskaitų
rengimas; (j) panašių užduočių atlikimas; (k)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2149 01 Ryšių, išskyrus
kompiuterinius ryšius, analitikas 2149 02 Sistemų,
išskyrus kompiuterių sistemas, analitikas 2149 03
Sistemų, išskyrus kompiuterių sistemas, projektuotojas
2149 04 Sąnaudų įvertinimo inžinierius
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214901

Ryšių, išskyrus kompiuterinius ryšius, analitikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ryšių, išskyrus kompiuterinius ryšius, analitikas

Description:

214902

Sistemų, išskyrus kompiuterių sistemas, analitikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sistemų, išskyrus kompiuterių sistemas, analitikas

Description:

214903

Sistemų, išskyrus kompiuterių sistemas, projektuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sistemų, išskyrus kompiuterių sistemas, projektuotojas

Description:

214904

Sąnaudų įvertinimo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sąnaudų įvertinimo inžinierius

Description:

214905

Valdymo organizavimo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valdymo organizavimo inžinierius

Description:

214906

Gamybos automatizavimo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gamybos automatizavimo inžinierius

Description:

214907

Aplinkos apsaugos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aplinkos apsaugos inžinierius

Description:

214908

Planavimo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Planavimo inžinierius

Description:
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214909

Gamybos organizavimo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gamybos organizavimo inžinierius

Description:

214910

Darbo operacijų trukmės tyrimo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbo operacijų trukmės tyrimo inžinierius

Description:

214911

Darbų saugos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbų saugos inžinierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Inžinierius, atsakingas už saugų ir nekenksmingą darbą. Explanatory
Jis organizuoja darbo vietos aplinką ir stengiasi, kad
notes:
darbuotojams ji būtų nepavojinga, nekenksminga,
patogi ir estetiška. Jis rūpinasi, kad įrenginiai ir visas
gamybos procesas būtų nepavojingi, nevargintų, būtų
patogios darbo sąlygos. Į gamybos procesus jis žiūri
darbų saugos požiūriu. Atlieka aplinkos užterštumo,
triukšmų lygio, vibracijų poveikio ir kitokius tyrimus,
privalo turėti medicinos žinių. Jis dalyvauja darbdavio
įgyvendinamose priemonėse darbuotojų saugai ir
sveikatai įmonėje ar darbo vietose gerinti, planuoja ir
organizuoja darbuotojų mokymą. Dalyvauja darbdaviui
steigiant įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos
tarnybą, parenkant ir paskiriant darbuotojus,
atsakingus už pirmosios medicinos pagalbos suteikimą
ir gelbėjimo darbų organizavimą, darbuotojų
evakavimą avarijų, stichinių nelaimių ar gaisrų atvejais.
Dalyvauja išduodant darbuotojams reikiamas ir
tinkamas asmenines apsaugos priemones ir prižiūri,
kad darbuotojai jomis naudotųsi, atstovauja
darbuotojų interesams tiriant nelaimingus atsitikimus,
profesines ligas ir incidentus. Darbdavio arba padalinio
vadovo nurodymu jis operatyviai informuoja
darbuotojus apie kilusius ar gresiančius jiems pavojus ir
nurodo priemones, kurių reikia neatidėliotinai imtis,
kad būtų išvengta pavojaus, o jam gresiant padeda
darbuotojams pereiti į saugias vietas. Saugos darbus
įmonėje jis organizuoja vadovaudamasis darbų saugos
ir sveikatos įstatymu, kitais darbų saugos ir sveikatos
teisės aktais. Gali teikti visapusę informaciją
darbuotojams apie darbų saugos ir sveikatos
organizavimą įmonėje, apie jos padalinyje ir darbo
vietoje esančią ar galimą riziką, priemones jai šalinti ar
sumažinti. Darbų saugos inžinierius gali dirbti valstybės
institucijose, pvz., darbo inspekcijoje, darbų saugos
centre arba privačiose įmonėse, bendrovėse ar firmose.

214912

Sistemų, išskyrus kompiuterių sistemas, inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sistemų, išskyrus kompiuterių sistemas, inžinierius

Description:
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214913

Darbo efektyvumo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbo efektyvumo inžinierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tiria, parengia ir teikia rekomendacijas darbo
Explanatory
efektyvumui didinti bei prižiūri jų įdiegimą: analizuoja
notes:
darbo procedūras ir formuluoja metodologiją darbo
metodams ir darbuotojų veiklai įvertinti; atlieka,
planuoja ar prižiūri laiko (ergonomikos) ir judėjimo
tyrimus, kuriais siekiama užtikrinti teisingą numatytos
metodologijos taikymą; analizuoja gautus duomenis,
siekdamas nustatyti ir pašalinti nereikalingas pastangas
bei sukurti laiko ir gamybos standartus kaip pagrindą
darbo krūviui nustatyti, darbo našumui ir užmokesčio
sistemai įvertinti; inicijuoja ir rekomenduoja darbo
procesų, darbo krūvio, efektyvumo ir užmokesčio
sistemos pakeitimus, kuriais būtų siekiama užtikrinti
efektyvų, saugų ir ekonomišką žmonių darbą,
medžiagų ir įrenginių naudojimą. Bendradarbiauja su
vadovaujančiais asmenimis ir darbų vadovais, rašo
mokslinius straipsnius ir ataskaitas.

214914

Darbo organizavimo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbo organizavimo inžinierius

Description:

214915

Cemento gamybos technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cemento gamybos technologas

Description:

214916

Keramikos gamybos technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos gamybos technologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tyrinėja ir pataria, projektuoja ir tobulina bei
Explanatory
kontroliuoja keramikos dirbinių, plytų, keraminių indų ir notes:
kt. produkcijos gamybos procesus ir įrenginius: atlieka
mokslinius tyrimus, projektuoja ir tobulina keramikos
pramonės gamybos procesus bei įrenginius; pataria
darbdaviams, darbuotojams ar klientams keramikos
gamybos klausimais; tikrina fizikines ir chemines
medžiagų savybes ir parenka reikiamą jų derinį
tinkamos rūšies bei kokybės produkcijai pagaminti;
parengia degimo, glazūravimo ir kitų gamybos procesų
aprašus; tikrina gatavą produkciją ir įvertina, ar ji
atitinka nustatytas aprašuose normas, tekstūrą, spalvą,
ilgalaikiškumą, glazūrą, atsparumą karščiui ir kitus
veiksnius. Analizuoja technologinius aspektus. Gali
specializuotis ir būti paskirti dirbti tam tikro tipo
produkcijos gamybos įmonėse.
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214917

Stiklo gamybos technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo gamybos technologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tyrinėja ir pataria, projektuoja ir tobulina bei
Explanatory
kontroliuoja indų, stiklo dirbinių ir kt. stiklo produkcijos notes:
gamybos procesus ir įrenginius: atlieka mokslinius
tyrimus, projektuoja ir tobulina stiklo pramonės
gamybos procesus bei įrenginius; pataria darbdaviams,
darbuotojams ar klientams stiklo gamybos klausimais;
tikrina fizikines ir chemines medžiagų savybes ir
parenka reikiamą jų derinį tinkamos rūšies bei kokybės
produkcijai pagaminti; parengia gamybos procesų
aprašus; tikrina gatavą produkciją ir įvertina, ar ji
atitinka nustatytas aprašuose normas, tekstūrą, spalvą,
ilgalaikiškumą, atsparumą karščiui ir kitus veiksnius.
Analizuoja technologinius aspektus. Gali specializuotis
ir būti paskirti dirbti tam tikro tipo produkcijos
gamybos įmonėse.

214918

Odos technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odos technologas

Description:

214919

Pakavimo technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pakavimo technologas

Description:

214920

Spausdinimo technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spausdinimo technologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Technologas, kuris kuria ir įgyvendina įvairius leidybos Explanatory
ir poligrafijos projektus, derindamas juos su užsakovu. notes:
Gali specializuotis parengiamųjų spaudos procesų arba
spaudos technologijų srityje. Jis apdoroja rankraščius ir
grafinius paveikslus, kompiuteriu renka, redaguoja,
maketuoja tekstus ir grafinę medžiagą, parengia
medžiagą spaudai, organizuoja poligrafijos leidinių
reklamą ir prekybą. Parengia leidinį spausdinti,
patikrina popieriaus rūšį ir formatą, organizuoja
spaudos ir apdailos darbus, parenka tinkamą įrangą
įvairių tipų leidiniams spausdinti ir jų apdailai atlikti.
Kontroliuoja technologinį procesą, parenka gamybos
medžiagas, žaliavas, atlieka technologinius
skaičiavimus, įformina techninę dokumentaciją.
Atsižvelgdamas į gamybos metodus, medžiagas ir
naudojamą įrangą, nustato atitinkamas operacijų sekas
ir jų atlikimo trukmes. Efektyviai naudoja žaliavas,
taupo kurą ir energiją, užtikrina optimalų technologinį
procesą. Sprendžia įvairius organizacinius klausimus.
Dalyvauja kuriant įvairių įrenginių naudojimo taisykles,
kontroliuoja produkcijos kokybę ir teikia siūlymus jai
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gerinti. Bendradarbiauja su užsakovais. Dirba su
leidybos ir poligrafijos pramonėje naudojama pažangia
įranga ir technologijomis spaustuvėse, leidyklose,
reklamos agentūrose ar kitose giminiškos srities
įmonėse. Sėkmingą jo darbą lemia techniniai gabumai,
konstravimo gebėjimai, erdvinė vaizduotė. Taip pat
svarbu kruopštumas, atidumas ir praktinis mąstymas.
214921

Tekstilės gamybos technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės gamybos technologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Technologai kuria naujus tekstilės gaminius bei jų
Explanatory
gamybos technologijas, kontroliuoja technologinį
notes:
procesą. Tekstilės technologai organizuoja tekstilės
gamybos procesą. Šios profesijos atstovai projektuoja
naujus gaminius, parenka jų struktūrą, sudarinėja
įvairius pluošto derinius, kuria raštus, spalvų ir atspalvių
derinius. Gamybai parenka tinkamas žaliavas,
įrenginius, parengia gamybos technologijas. Taip pat
stebi gamybos eigą, kontroliuoja produkcijos kokybę
bei įformina techninę dokumentaciją. Privalo rūpintis
optimaliu žaliavų, kuro, energijos, įrenginių naudojimu
bei gamybos proceso tinkamumu ekologijos
reikalavimų atžvilgiu. Tekstilės technologai dirba
skirtinguose gamybos baruose, tačiau jų atsakomybė ir
pareigos yra panašios. Kompiuteriai ir kompiuterių
sistemos palengvina valdyti tekstilės gamybos mašinas
bei technologinius procesus ir spręsti organizacinius
klausimus. Tekstilės technologas gali dirbti pramonės,
liaudies meno, suvenyrų, smulkaus verslo įmonėse
technologu, meistru, brigadininku, produkcijos kokybės
kontrolieriumi.

214922

Medienos apdirbimo technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos apdirbimo technologas

Description:

214923

Megztinių gaminių technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Megztinių gaminių technologas

Description:

214924

Automatikos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automatikos inžinierius

Description:

214925

Inžinerijos ekonomistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Inžinerijos ekonomistas

Description:
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214926

Sistemų technikos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sistemų technikos inžinierius

Description:

214927

Įrenginių techninės priežiūros inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įrenginių techninės priežiūros inžinierius

Description:

214928

Įrenginių techninės priežiūros ir remonto inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įrenginių techninės priežiūros ir remonto inžinierius

Description:

214929

Avalynės gamybos technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avalynės gamybos technologas

Description:

214930

Turto valdymo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Turto valdymo inžinierius

Description:

214931

Darbo normavimo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbo normavimo inžinierius

Description:

214932

Audimo technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audimo technologas

Description:

214933

Darbo organizavimo ir normavimo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbo organizavimo ir normavimo inžinierius

Description:
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214934

Eksploatavimo ir remonto organizavimo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Eksploatavimo ir remonto organizavimo inžinierius

Description:

214935

Eksploatavimo inžinierius inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Eksploatavimo inžinierius inspektorius

Description:

214936

Vadovaujantysis eksploatavimo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vadovaujantysis eksploatavimo inžinierius

Description:

214937

Medienos apdirbimo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos apdirbimo inžinierius

Description:

214938

Verpimo technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Verpimo technologas

Description:

214939

Odos gaminių technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odos gaminių technologas

Description:

214940

Siuvimo technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Siuvimo technologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Technologai projektuoja ir organizuoja gamybą
Explanatory
siuvinių gamybos srityje. Technologas gaminio
notes:
modeliui parenka medžiagą ir furnitūrą, projektuoja
sukirpimo ir siuvimo procesus, eksploatuoja siuvimo
įrangą. Naujiems modeliams kurti naudoja
automatizuotas projektavimo sistemas. Organizuodami
gamybą, rūpinasi, kad būtų ekonomiškai naudojamos
medžiagos, energija ir įrenginiai, kontroliuoja gamybos
eigą ir produkcijos kokybę. Kartu su dizaineriais ir
drabužių modeliuotojais technologai gali kurti
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drabužių modelių eskizus, braižyti konstrukcinius
brėžinius, daryti lekalus, gali sukirpti ir pasiūti gaminius.
Siuvimo technologai dirba siuvimo pramonės ir
smulkaus verslo įmonių vadovais, gamybos vadovais,
jie gali tyrinėti įvairias problemas, kompiuterinės
technikos taikymo galimybes, gali kurti naujus
technologinius procesus bei spręsti jų
kompiuterizavimo problemas.
214941

Techninės saugos inžinierius [inspektorius]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Techninės saugos inžinierius [inspektorius]

Description:

214942

Metrologijos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metrologijos inžinierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Inžinierius, atsakingas už matavimo priemonių
Explanatory
naudojimą gamyboje ar kitokioje veiklos srityje. Jis
notes:
organizuoja matavimo priemonių patikrą, kontrolę,
gedimų arba veikimo trikdžių analizę ir rūpinasi jų
prevencija. Kontroliuoja etaloninių ir darbinių
matavimo priemonių būklę, jų tinkamą naudojimą.
Įvertina ir apdoroja matavimo rezultatus, kalibruoja
matavimo priemones ir kuria patikros metodus, prižiūri
etalonus, matavimo priemonių kalibravimą ir patikrą,
atlieka matavimo priemonių ekspertinį įvertinimą ir kt.

214943

Pamainos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pamainos inžinierius

Description:

214944

Inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Inžinierius

Description:

214945

Mokslo darbuotojas {kitos architektūros ir inžinerijos sritys}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {kitos architektūros ir inžinerijos
sritys}

Description:
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22

Gyvosios gamtos mokslų, sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos specialistai

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogrupis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Gyvosios gamtos mokslų, sveikatos priežiūros,
farmacijos ir veterinarijos specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gyvosios gamtos mokslų, sveikatos priežiūros,
Explanatory
farmacijos ir veterinarijos specialistai atlieka mokslinius notes:
tiriamuosius darbus, tobulina ir rengia teorijas,
koncepcijas ir metodus, o taip pat praktiškai taiko
biologijos, zoologijos, botanikos, ekologijos,
fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos,
farmakologijos, agronomijos ir medicinos mokslų
žinias. Šiam pagrindiniam pogrupiui priskiriamų
specialistų pagrindinės atliekamos užduotys: moksliniai
tyrimai, mokslinių žinių, gautų tyrinėjant visas žmogaus,
gyvūnijos ir augmenijos gyvybės formas bei tam tikrus
organus, audinius, ląsteles ir mikroorganizmus, o taip
pat aplinkos, vaistų ir kitų medžiagų poveikį jiems,
plėtojimas, gilinimas, taikymas ir konsultavimas;
žmogaus, gyvūnų ir augalų ligų tyrinėjimai,
konsultavimas ir profilaktinių, gydymo ar slaugos
metodų bei priemonių taikymas, sveiko gyvenimo
būdo propagavimas; mokslinių straipsnių ir ataskaitų
rengimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbuotojams. Reikėtų pažymėti, kad atsižvelgiant į
konkrečias užduotis ir atsakomybę, jas atliekant, bei
nacionalinius išsilavinimo lygmens ir kvalifikacijos
reikalavimus, kai kurias šiam pagrindiniam pogrupiui
priskiriamas profesijas tiktų priskirti 32 pagrindiniam
pogrupiui "Jaunesnieji gyvosios gamtos mokslų,
sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos
specialistai". Ypač tai taikytina profesijoms,
priskiriamoms 223 grupei "Slaugos ir akušerijos
specialistai". Šio pagrindinio pogrupio profesijos
skirstomos į tokias grupes: 221 Gyvosios gamtos
mokslų specialistai 222 Sveikatos priežiūros, farmacijos
ir veterinarijos specialistai (išskyrus slaugos) 223
Slaugos ir akušerijos specialistai

221

Gyvosios gamtos mokslų specialistai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Gyvosios gamtos mokslų specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gyvosios gamtos mokslų specialistai atlieka mokslinius Explanatory
tiriamuosius darbus, tobulina ir kuria teorijas,
notes:
koncepcijas ir metodus, ar taiko biologijos,
mikrobiologijos, botanikos, zoologijos, ekologijos,
anatomijos, bakteriologijos, biochemijos, fiziologijos,
citologijos, genetikos, agronomijos, patologijos ir
farmakologijos mokslų žinias. Pagrindinės atliekamos
užduotys: tyrimų atlikimas ir mokslinių žinių įgijimas,
tyrinėjant visas žmogaus, gyvūnijos ir augalijos gyvybės
formas, taip pat ir tam tikrus organus, audinius, ląsteles
ir mikroorganizmus, ir aplinkos, vaistų ir kitų medžiagų
poveikį jiems; konsultavimas ir šių mokslinių žinių
taikymas tokiose srityse, kaip žemės ūkis, farmacija,
kitos pramonės šakos bei medicina; mokslinių
straipsnių ir ataskaitų rengimas. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios grupės
profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2211 Biologai,
botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
2212 Farmakologai, patologai ir giminiškų profesijų
specialistai 2213 Agronomai ir giminiškų profesijų

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

177/1 365

LPK-2005

specialistai
2211

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų
specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų
Explanatory
specialistai atlieka mokslinius tiriamuosius darbus,
notes:
tobulina ir kuria teorijas, koncepcijas ir metodikas bei
biologijos, mikrobiologijos, bakteriologijos, citologijos,
genetikos, zoologijos, botanikos ir ekologijos mokslų
žinias taiko dažniausiai medicinos ir žemės ūkio srityse.
Atliekamos užduotys: (a) mokslinių tiriamųjų darbų
atlikimas, teorijų, koncepcijų ir metodikų rengimas ir
tobulinimas; (b) laboratorinių ir lauko bandymų,
susijusių su visomis gyvybės formomis, atlikimas,
identifikuojant ir klasifikuojant žmonių, gyvūnų,
vabzdžių ir augalų rūšis bei tiriant jų kilmės, raidos,
cheminių ir fizinių formų, sandaros, sudėties, gyvybės ir
reprodukcijos procesus; (c) bandymų ir tyrimų
atlikimas, susijęs su mikroorganizmų – bakterijų ir
virusų – sandara, raidos procesais ir charakteristikomis;
(d) bandymų ir tyrimų, susijusių su žmonių, gyvūnų ir
augalų paveldimų požymių kilme, raida ir perdavimą
lemiančiais veiksniais atlikimas; (e) visų augmenijos
gyvybės formų tyrinėjimai ir praktinio šios srities žinių
pritaikymo žemės ūkyje bei medicinoje metodų
kūrimas; (f) visų gyvūnijos gyvybės formų tyrinėjimai ir
praktinis šios srities žinių pritaikymas žemės ūkyje ir
medicinoje; (g) eksperimentinis darbas ir tyrimai, susiję
su gyvų ląstelių sandara ir funkcijomis bei fizinių ir
cheminių veiksnių poveikiu normalioms ir
nenormalioms ląstelėms; (h) gyvūnijos ir augmenijos
tarpusavio sąveikos ir juos veikiančių aplinkos veiksnių
tyrimas ir profesionalus konsultavimas; (i) savo srities
žinių taikymo pramonės, medicinos ir kitose srityse
būdų kūrimas; (j) mokslinių straipsnių ir ataskaitų
rengimas; (k) susijusių užduočių atlikimas; (l)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2211 01 Bakteriologas 2211 02
Žemės ūkio bakteriologas 2211 03 Pienininkystės
bakteriologas 2211 04 Žuvininkystės bakteriologas

221101

Bakteriologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bakteriologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka bakterijų ir kitų mikroorganizmų prigimties ir
Explanatory
charakteristikų mokslinius tyrimus, skirtus mokslo
notes:
pasiekimų praktiniam taikymui pramonėje, medicinoje
ir kitose srityse: atlieka eksperimentus, testus, analizes
išskiriant, nustatant ir išauginant bakterijų bei kitų
mikroorganizmų kultūras, nustatant sąlygas, kurios
skatina arba slopina jų augimą ir dauginimąsi, užtikrina
jų veiklą gyvuose augaluose, gyvūnuose ir
mikroorganizmų audiniuose arba negyvuose
organiniuose medžiagose, nustato tokiu būdu gautų
rūgščių, alkoholio, fermentų ir kitų medžiagų cheminę
sudėtį; sukuria naujus ar patobulina esamus metodus
pieno ir kitų maisto produktų perdirbimui,
konservavimui ir aromatizavimui, žuvims kenksmingų
bakterijų kontroliavimui, dirvožemyje esančių bakterijų
panaudojimui ir kontroliavimui, įvairių ligų profilaktikai
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ir gydymui antibakteriniais serumais ir vakcinomis, bei
kitokiam praktiniam bakteriologijos pritaikymui
pramonėje, žemės ūkyje, medicinoje ir kitur. Gali
specializuotis ir būti paskirtas dirbti siauroje
bakteriologijos srityje.
221102

Žemės ūkio bakteriologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žemės ūkio bakteriologas

Description:

221103

Pienininkystės bakteriologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pienininkystės bakteriologas

Description:

221104

Žuvininkystės bakteriologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žuvininkystės bakteriologas

Description:

221105

Maisto bakteriologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Maisto bakteriologas

Description:

221106

Pramonės bakteriologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pramonės bakteriologas

Description:

221107

Medicinos bakteriologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medicinos bakteriologas

Description:

221108

Farmacijos bakteriologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Farmacijos bakteriologas

Description:
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221109

Dirvožemio bakteriologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dirvožemio bakteriologas

Description:

221110

Veterinarijos bakteriologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Veterinarijos bakteriologas

Description:

221111

Biologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Biologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Biologų darbas yra tyrimai ir gyvosios gamtos
Explanatory
pažinimas. Jie atlieka mokslinius tyrimus, tobulina
notes:
mokslo pasiekimus ir jų praktinį pritaikymą tokiose
srityse kaip medicina ir žemės ūkis: panaudodami
tyrimų žinias, ieško naujų gydymo, produktyvumo
didinimo metodų, planuoja vietinius ir laboratorinius
tyrimus; tiria kilmės, raidos, cheminių ir fizinių formų
sandaros, sudėties, gyvybės ir reprodukcijos procesus;
tyrinėja ir atlieka eksperimentinius bandymus
laboratorijose su biologiniais pavyzdžiais, naudodamas
tokius būdus, kaip skrodimas, mikroskopija, cheminis
ženklinimas ir fotografija; koordinuoja, analizuoja ir
vertina gautus duomenis, naudodamas reikiamus
statistinius metodus, rengia ataskaitas apie gautus
rezultatus ir pateikia išvadas dėl jų taikymo tokiose
srityse, kaip medicina, žemės ūkis, farmacijos pramonė
ar kaip pagalbinės priemonės tolimesniems tyrimams.
Gali specializuotis tokiose biologijos srityse, kaip
molekulinė biologija (biofizikai, biochemikai, augalų
fiziologai, genetikai, mikrobiologai) ir ekologinė
biologija (botanikai, zoologijai, ekologai).

221112

Gėlųjų vandenų biologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gėlųjų vandenų biologas

Description:

221113

Jūrų biologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jūrų biologas

Description:
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221114

Molekulių biologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Molekulių biologas

Description:

221115

Botanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Botanikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka mokslinius augalų tyrimus: tiria jų sandarą ir
Explanatory
formą, augalų gyvybinius reiškinius, klasifikavimą,
notes:
pasiskirstymą dirvožemyje, ryšius su aplinka ir
pritaikymą žemės ūkio ir miškininkystės srityse:
studijuoja augalus ir jų aplinką, analizuoja bendruosius
augalo gyvenimo aspektus; dalyvauja moksliniuose
tyrimuose, siekdamas pagilinti žinias apie gyvųjų
organizmų raidą, tiria jų gyvybinius procesus,
užterštumo poveikį jų augimui ir reprodukcijai; tyrimų
rezultatai praktiškai taikomi žemės ūkyje, pvz.,
didinamas javų derlingumas, išvedamos atsparios
ligoms augalų veislės; rengia mokslines ekspedicijas,
per kurias renka, registruoja retas augalų rūšis ir
nykstančius augalus ir juos aprašo, savo darbe naudoja
šiuolaikinius įrenginius ir aparatus. Gali specializuotis ir
būti paskirtas dirbti tam tikrose botanikos srityse,
tokiose kaip augalų ekologija, augalų identifikavimas ir
klasifikavimas, augalų dalių sandaros ir gyvybinių
vyksmų tyrimas, augalų biocheminių vyksmų analizė,
augalų ligų ir gydymo metodų tyrimas.

221116

Botanikas ekologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Botanikas ekologas

Description:

221117

Botanikas {ekonominė botanika}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Botanikas {ekonominė botanika}

Description:

221118

Botanikas histologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Botanikas histologas

Description:

221119

Botanikas mikologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Botanikas mikologas

221120

Dirvožemio botanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dirvožemio botanikas

Description:

221121

Botanikas taksonomas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Botanikas taksonomas

Description:

221122

Citologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Citologas

Description:

221123

Gyvūnų citologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gyvūnų citologas

Description:

221124

Augalų citologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Augalų citologas

Description:

221125

Ekologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ekologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Ekologai yra aplinkosaugos specialistai. Jie tiria gyvūnų Explanatory
ir augalų ryšius su aplinka bei tarpusavio sąveiką.
notes:
Ekologija yra ekologinės biologijos sritis, tirianti
organizmų ryšius su gyvenamąja aplinka, gyvosios ir
negyvosios gamtos sąveiką. Ekologijos specialistai tiria
gamtinę ekologinę sistemą, tai yra gyvosios ir
negyvosios gamtos abipusius ryšius ir juose
vykstančius fizikinius, cheminius ir biologinius vyksmus,
organizmų prisitaikymo prie gyvenamosios aplinkos
ypatybes, gyvūnų ir augalų paplitimą ir jį veikiančias
sąlygas – klimatines (oras, šviesa, šiluma, vanduo),
reljefines (dirvožemis, gruntas, reljefo poveikis),
biologines (vienų organizmų poveikis kitiems) ir kt.,
nustato, ar jos yra palankios augmenijos ir gyvūnijos
raidai, kokie veiksniai pažeidžia gamtinės aplinkos
pusiausvyrą ir kaip to išvengti. Žmogui vis labiau
veikiant gamtą, didėjant aplinkos užterštumui,
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ekologija įgavo ypatingą reikšmę, išsiskyrė nauja
kryptis – žmogaus ekologija, kurios specialistai
nagrinėja žmogaus ir ekologinės sistemos sąveiką.
Ekologai yra ne tik gyvosios gamtos ir aplinkosaugos
specialistai, jie taip pat turi išmanyti ekonomiką,
ekologinę teisę, geofiziką ir geochemiją. Ekologai
specializuojasi tokiose veiklos srityse: gamtotyroje
(gyvosios gamtos, kraštovaizdžio, dirvožemio, klimato
ir pan.). Jie dirba pramonės ekologijoje (įvairūs oro,
vandens valymo įrenginiai ir įtaisai, jų projektavimas,
gamyba, priežiūra) ir švietimo srityje (dėstymas ir
mokslo tiriamieji darbai.) Ekologai sėkmingai
darbuojasi žuvininkystės, medžioklės ir miškų ūkiuose,
dirba apskričių valdybose ir savivaldybėse miesto
ekologais. Čia jų darbas – aplinkosauga, svarbiausias
tikslas – suderinti gamybos plėtojimą ir aplinkos
apsaugą.
221126

Gyvūnų ekologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gyvūnų ekologas

Description:

221127

Augalų ekologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Augalų ekologas

Description:

221128

Embriologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Embriologas

Description:

221129

Inžinierius genetikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Inžinierius genetikas

Description:

221130

Entomologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Entomologas

Description:

221131

Genetikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Genetikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Biologas, kuris tiria ir pritaiko gyvų organizmų
(mikroorganizmų, augalų, gyvūnų ir žmogaus)

Explanatory
notes:
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paveldimumą ir kintamumą, jų dėsningumus ir
genetinę determinaciją. Jis gali dirbti žmogaus, gyvūnų
ir augalų genetikos tyrimų institutuose, sveikatos
priežiūros įstaigose ir veislininkystės stotyse.
Dažniausiai dirba medicinos, farmakologijos ir
veterinarijos įstaigose ar dalyvauja specialiuose krašto
apsaugos ir vidaus reikalų ministerijų tyrimuose (DNR
tyrimai taikomi asmenims, kuriems iškeltos
baudžiamosios bylos, kaltės ar nekaltumo įrodymams
nustatyti). Genetikas atlieka eksperimentus
veislininkystės stotyse ar žemės ūkio tyrimo
institutuose. Jo mokslo žinios naudojamos visų pirma
medicinos, farmacijos ir veterinarijos praktikoje. Jis
tiesiogiai ar netiesiogiai teikia žmogaus genetikos
srities žinias ligoninėms, sveikatos centrams,
moksliniams institutams, konsultuoja teismus ar teikia
jiems ekspertizių pažymas, pvz., apie tėvystės
nustatymo testų rezultatus, ginamojo kaltės ar
nekaltumo įrodymą, remiantis DNR mėginių analize. Jis
gali dirbti natūralioje aplinkoje, laboratorijose,
šiltnamiuose, veisimo stotyse ar miške. Mokslinio
tyrimo darbai gyvūnų genetikos srityje atliekami su
laboratorijoje auginamais gyvūnais. Savo darbe
genetikas naudoja toksines chemines medžiagas,
genetiškai mutuojančias medžiagas, galinčias sugadinti
genetinį kodą, ultravioletinės (UV) spinduliuotės
šaltinius ir net radioaktyviąsias medžiagas. Dažniausiai
genetikas naudoja specialią mokslinio tyrimo įrangą, o
rezultatus apdoroja naudodamas informacines
technologijas. Genetiko darbas yra intelektualiai
alinantis ir reikalauja tam tikro savarankiško kūrybinio
mąstymo. Jis yra tinkamas kantriems žmonėms,
pasižymintiems tikslumo pojūčiu. Atlikdamas
eksperimentus, jis turi juos daug kartų kartoti, o gautus
duomenis patikrinti.
221132

Gyvūnų genetikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gyvūnų genetikas

Description:

221133

Augalų genetikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Augalų genetikas

Description:

221134

Histologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Histologas

Description:

221135

Gyvūnų histologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gyvūnų histologas

Description:
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221136

Augalų histologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Augalų histologas

Description:

221137

Hidrobiologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Hidrobiologas

Description:

221138

Ichtiologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ichtiologas

Description:

221139

Imunologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Imunologas

Description:

221140

Teriologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teriologas

Description:

221141

Mikrobiologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mikrobiologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Biologas, kuris atlieka įvairius tiriamuosius darbus,
susijusius su mikroorganizmų morfologija, fiziologija,
biochemija, genetika, sistematika, paplitimu, jų sąveika
su aplinka ir pan.. Tyrimų rezultatai gali būti taikomi
žemės ūkyje, maisto produktų gamyboje, vandens
tiekimo įmonėse, sveikatos paslaugų, farmacijos ir
aplinkosaugos sektoriuose. Pagrindinės mikrobiologo
darbo funkcijos: laboratorinių mikrobiologinių
eksperimentų atlikimas, siekiant gauti tam tikrus
junginius ir vartojimo prekes; naujų itin aktyvių
mikroorganizmų štamų, pasižyminčių genų
sąlygotomis dauginimosi savybėmis, auginimas; naujų
mikrobiologinių metodų žmonių ir gyvulių ligoms
diagnozuoti, maistui, gėrimams ir gyvūnų pašarams
konservuoti ir aplinkai apsaugoti kūrimas.
Mikrobiologo darbo vieta - laboratorija, mokslinio
tyrimo institutas, veterinarijos mokslinio tyrimo stotis.
Darbas, reikalaujantis sterilių sąlygų, atliekamas
specialiose kabinose. Dažnai yra naudojamos

Explanatory
notes:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

185/1 365

LPK-2005

patogeniškos ir toksiškos medžiagos. Šiais atvejais yra
naudojama apsauginė apranga ir kitos apsauginės
priemonės. Mikrobiologas naudojasi laboratorijos
įranga, instrumentais ir matavimo priemonėmis,
įvairiomis cheminėmis ir biologinėmis medžiagomis,
darbo dokumentais, kompiuteriu, mokslinio tyrimo
leidiniais, gamybos taisyklėmis ir standartais.
Sugebėjimas susikaupti, būti budriam ir pastabiam,
analitinis mąstymas ir išradingumas, tikslumas,
asmeninė drausmė, planavimo įgūdžiai ir sugebėjimas
organizuoti veiklą, taip pat dirbti komandoje,
sugebėjimas priimti greitus ir atsakingus sprendimus visa tai yra svarbu profesinėje veikloje.
221142

Mikologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mikologas

Description:

221143

Ornitologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ornitologas

Description:

221144

Parazitologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Parazitologas

Description:

221145

Žuvininkystės specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žuvininkystės specialistas

Description:

221146

Taksonomas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Taksonomas

Description:

221147

Gyvūnų taksonomas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gyvūnų taksonomas

Description:
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221148

Augalų taksonomas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Augalų taksonomas

Description:

221149

Zoologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Zoologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Zoologija yra ekologinės biologijos sritis, susijusi su
Explanatory
gyvūnų, jų evoliucijos, fiziologinių savybių tyrimu.
notes:
Zoologai tyrinėja gyvūnus – jų kilmę, kūnų sandarą,
elgesį, ligas ir gyvybinius organizmo vyksmus. Atlieka
mokslinius tyrimus, eksperimentus tiek laboratorijose,
tiek natūralioje aplinkoje: stebi laukinių gyvūnų elgesį,
poravimąsi bei veisimąsi ten, kur jie gyvena, laukinių
gyvūnų prisitaikymą nelaisvėje; nagrinėja vidaus
organų sandarą skrosdami negyvus gyvūnus; analizuoja
vis didėjantį užterštumo poveikį gyvūnijai; ieško naujų
gydymo ir gyvūnų atsparumo ligoms metodų,
analizuoja nykstančių gyvūnų rūšių išsaugojimo
galimybes. Gali specializuotis ir būti paskirti dirbti
kurioje nors zoologijos srityje, pagal tiriamų gyvūnų
rūšis, tokiose kaip ornitologija (tyrinėja paukščius),
teriologija (žinduolių tyrinėjimas), ichtiologija (tyrimo
objektas žuvys) ar gyvūnų ekologija.

221150

Zoologas ekologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Zoologas ekologas

Description:

221151

Zoologas entomologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Zoologas entomologas

Description:

221152

Zoologas histologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Zoologas histologas

Description:

221153

Zoologas ichtiologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Zoologas ichtiologas

Description:
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221154

Zoologas ornitologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Zoologas ornitologas

Description:

221155

Zoologas parazitologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Zoologas parazitologas

Description:

221156

Žuvų zoologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žuvų zoologas

Description:

221157

Zoologas taksonomas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Zoologas taksonomas

Description:

221158

Vivariumo selekcininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vivariumo selekcininkas

Description:

221159

Mokslo darbuotojas {biologija, botanika, zoologija ir panašios sritys}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {biologija, botanika, zoologija ir
panašios sritys}

Description:

2212

Farmakologai, patologai ir giminiškų profesijų specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Farmakologai, patologai ir giminiškų profesijų
specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Farmakologai, patologai ir giminiškų profesijų
Explanatory
specialistai atlieka mokslinį tiriamąjį darbą, tobulina ir
notes:
kuria teorijas, koncepcijas ir metodikas bei anatomijos,
biochemijos, biofizikos, fiziologijos, patologijos ar
farmakologijos mokslų žinias taiko medicinoje, žemės
ūkyje ar pramonėje. Atliekamos užduotys: (a) mokslinių
tiriamųjų darbų atlikimas, teorijų, koncepcijų ir
metodikų kūrimas ir tobulinimas; (b) gyvų organizmų
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formos, sandaros ir kitų anatominių savybių tyrimų ir
bandymų atlikimas; (c) gyvų organizmų cheminės
sudėties ir procesų tyrimų ir bandymų atlikimas; (d)
žmonių, gyvulių ir augalų organų, audinių, ląstelių,
limfmazgių ir sistemų gyvybinių procesų ir funkcijų
normaliomis, nenormaliomis ir ekstremaliomis
sąlygomis tyrimų ir bandymų atlikimas; (e) žmonių,
gyvūnų ar augalų ligų ir sutrikimų prigimties, priežasčių
ir progresavimo tyrimų ir bandymų atlikimas; (f) vaistų
ir kitų medžiagų poveikio žmogaus ir gyvūnų
audiniams, organams ir fiziologiniams procesams
tyrimų ir bandymų atlikimas, turimų vaistų gerinimas ar
naujų kūrimas; (g) savo srities žinių taikymo pramonės,
medicinos ir kitose srityse būdų kūrimas; (h) mokslinių
straipsnių ir ataskaitų rengimas; (i) susijusių užduočių
atlikimas; (j) vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia
priskiriamų profesijų pavyzdžiai: 2212 01 Anatomas
2212 02 Biochemikas 2212 03 Biofizikas 2212 04
Endokrinologas
221201

Anatomas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Anatomas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka mokslinius tyrimus, siekdamas jų rezultatus
Explanatory
pritaikyti medicinoje, žemės ūkyje ar pramonėje: atlieka notes:
žmonių, gyvulių ir augalų organų, audinių, ląstelių,
limfmazgių ir sistemų gyvybinių vyksmų ir funkcijų
normaliomis, nenormaliomis ir ekstremaliomis
sąlygomis tyrimus ir bandymus; laboratorijose tiria
mėginius, nustato ir lygina kūno organų, audinių ir
ląstelių prigimtį bei charakteristikas; atlieka
eksperimentus ir tyrinėja anatomines savybes bei
reakcijas, tokias kaip sugebėjimas regeneruoti
sužalotas ar pakenktas kūno dalis ir galimybę
transplantuoti organus bei audinius iš vieno gyvo kūno
į kitą; atlieka mokslinius tyrimus, tobulina ir kuria
anatomijos teorijas, koncepcijas ir metodus.

221202

Biochemikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Biochemikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka gyvų organizmų cheminės sudėties ir vyksmų
Explanatory
mokslinius tyrimus, tobulina ir skatina mokslo
notes:
pasiekimų praktinį taikymą pramonėje, medicinoje ir
kitose srityse: atlieka eksperimentus ir nustato cheminę
gyvų organizmų sudėtį, atlieka jų gyvybinių funkcijų
testus, analizuoja kvėpavimo, virškinimo, augimo ir
senėjimo vyksmus, tiria cheminį maisto, vaistų, serumų,
hormonų ir kitų medžiagų poveikį jų audiniams ir
kitiems gyvybiniams vyksmams, cheminius antikūnų
susiformavimo kraujyje aspektus ir kitus biocheminius
reiškinius; sukuria naujus ar patobulina naudojamus
metodus maisto produktų ir gėrimų konservavimui,
serumų, vakcinų, hormonų, hipofizio ir skydliaukės
ekstraktų ruošimui, vandens gryninimui ir nutekamųjų
vandenų apdorojimui; tobulina praktines biochemijos
taikymo pramonėje, medicinoje, sveikatos apsaugoje ir
kitose srityse galimybes.
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221203

Biofizikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Biofizikas

Description:

221204

Endokrinologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Endokrinologas

Description:

221205

Epidemiologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Epidemiologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris vykdo užkrečiamųjų ligų epidemiologinę Explanatory
priežiūrą, jų profilaktiką ir naudoja visas priemones,
notes:
leidžiančias kontroliuoti užkrečiamųjų ligų paplitimą ir
riboti to plitimo sąlygas. Jis užtikrina užkrečiamųjų ligų
epidemiologinę stebėseną: nuolat ar atrankos būdu
stebi sergamumo užkrečiamomis ir jų paplitimo lygį;
tiria mirtingumo nuo užkrečiamųjų ligų lygį; nustato
užkrečiamųjų ligų atsiradimo ir paplitimo
dėsningumus; nustato užkrečiamųjų ligų profilaktikos,
kontrolės priemonių ir programų įgyvendinimo kokybę
bei veiksmingumą Atlieka užkrečiamųjų ligų
epidemiologinę analizę, t.y. organizuoja
epidemiologinės stebėsenos duomenų apdorojimą,
saugojimą, jų retrospektyvią ir operatyvią analizę,
užkrečiamųjų ligų kontrolės ir profilaktikos priemonių
pagrindimą, šių priemonių kokybės ir veiksmingumo
įvertinimą. Jis gali prognozuoti sergamumo
užkrečiamosiomis ligomis tendencijas, rodiklių
dinamiką ir užkrečiamųjų ligų sukėlėjų cirkuliavimo
ypatumų prognozę tam tikru laikotarpiu.
Epidemiologas nustato ir įvertina ligonių ir asmenų,
turėjusių su jais sąlytį, bei įtariamų, kad serga,
gyventojų grupių, kurioms yra rizika susirgti
užkrečiamosiomis ligomis, buvimo vietą ir aplinką,
kurioje užkrečiamųjų ligų sukėlėjai gali plisti, taip pat
vietovę, kurioje užkrečiamųjų ligų sukėlėjai egzistuoja.

221206

Histopatologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Histopatologas

Description:

221207

Neuropatologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Neuropatologas

Description:
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221208

Patologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Patologas

Description:

221209

Gyvūnų patologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gyvūnų patologas

Description:

221210

Klinikos patologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Klinikos patologas

Description:

221211

Teismo medicinos patologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teismo medicinos patologas

Description:

221213

Medicinos patologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medicinos patologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tyrinėja žmogaus ligų ir sutrikimų prigimtį, priežastis ir Explanatory
raidą: diagnozuoja, kokia organizmo funkcija yra
notes:
sutrikusi bei tokio sutrikimo priežastį; nustato infekcijos
pobūdį, išsivystymo lygį ir galimus sukėlimo šaltinius;
tyrinėja parinktų vaistų poveikį sergančiam organizmui
ir ieško veiksmingų gydymo būdų, tinkančių atskiriems
pacientams ir rengia ataskaitas atitinkamos srities
gydytojams; atlieka autopsijas mirties priežasčiai, ligos
pobūdžiui ir apimčiai ar suteikto gydymo
veiksmingumui nustatyti; atlieka tyrimus, vertina gautus
rezultatus. Gali specializuotis ir būti paskirtas dirbti
siauroje patologijos srityje.

221215

Fitopatologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fitopatologas

Description:
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221216

Patologas chirurgas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Patologas chirurgas

Description:

221217

Patologas veterinaras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Patologas veterinaras

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka tyrimus nustatant gyvulių ligų ir susirgimų
Explanatory
pobūdį, priežastis ir raidą: tiria gyvūnų ir paukščių kūno notes:
sandarą, organizme vykstančius vyksmus, nustato ligų
priežastis, požymius, taiko įvairius diagnozavimo ir
gydymo metodus; atlieka įvairius mokslinius
eksperimentus su gyvūnais, stebi ligos poveikį ir ieško
naujų gydymo metodų; atlieka skrodimus, tyrinėja
gyvūnų patologijas, atsirandančias dėl herbicidų ir
pesticidų naudojimo žemės ūkyje. Gali specializuotis
vienoje tam tikroje sutrikimų srityje ar tirti gyvūnų ligas.

221218

Farmakologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Farmakologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Farmakologai dirba mokslo tiriamąjį farmakologijos
Explanatory
darbą: tiria vaistų ir kitų cheminių medžiagų poveikį
notes:
žmogaus ir gyvūnų organams, audiniams ir kitiems
gyvybiniams vyksmams, tobulina atrastus ir kuria
naujus vaistus, medicininius preparatus: atlieka
eksperimentinius tyrimus, nustato vaistų ir vaistinių
medžiagų chemines savybes, jų poveikį žmogaus
organizmui, gydymą vaistiniais preparatais arba
vaistinėmis medžiagomis; bendradarbiauja su
gydytojais ir farmaceutais išbandant naujus žmonėms
gydyti skirtus vaistus, nustato vaistų dozes;
bendradarbiauja su chemijos ir biochemijos
specialistais, tobulina vaistų gamybą ir standartizuoja
gamybos metodus bei vaistų veiksmingumą; analizuoja
medžiagas, kurios gali būti vartojamos, tokias kaip
maisto konservantai ir dažai, toksinės dujos ir
detergentai, nustato jų poveikį žmogaus organams,
audiniams ir gyvybiniams vyksmams. Gali specializuotis
siauroje farmakologijos srityje tyrinėjant vaistų poveikį
tam tikriems žmogaus kūno organams, tobulinant
vaistus, skirtus tam tikroms ligoms gydyti, arba
atskleidžiant ir identifikuojant nuodingąsias medžiagas.

221219

Farmakologas toksikologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Farmakologas toksikologas

Description:
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221220

Fiziologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fiziologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tiria žmogaus organizmo biologinių funkcijų veiklą
Explanatory
įprastinėmis ir neįprastinėmis sąlygomis, atlieka
notes:
mokslinius tyrimus, skatina jų rezultatų praktinį taikymą
medicinoje ir kitose panašiose srityse: tiria audinių,
ląstelių, limfmazgių, smegenų, nervų sistemos, jutimo
organų, kvėpavimo takų, kraujo cirkuliacinės sistemos
bei kitų žmogaus organizmo gyvybinių procesų
funkcijas ir veiklą; tyrinėja gyvybinių procesų ir funkcijų
reakciją į aukščio, triukšmo lygio, judėjimo ir šviesos
intensyvumo, temperatūros, drėgmės ir kitus aplinkos
pasikeitimus; taiko mokslo žinias žmonių fizinės
sveikatos, mitybos, ištvermingumo ir kitoms panašioms
problemoms spręsti. Gali specializuotis ir būti paskirtas
dirbti tam tikroje žmogaus fiziologijos srityje, tokioje
kaip sekrecijų tyrimai, limfmazgių arba smegenų, nervų
sistemos ir sensorinių organų tyrimai.

221221

Gyvūnų fiziologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gyvūnų fiziologas

Description:

221222

Fiziologas endokrinologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fiziologas endokrinologas

Description:

221223

Fiziologas epidemiologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fiziologas epidemiologas

Description:

221224

Fiziologas neurologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fiziologas neurologas

Description:

221225

Augalų fiziologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Augalų fiziologas

Description:
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221226

Toksikologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Toksikologas

Description:

221227

Mokslo darbuotojas {farmakologija, patologija ir panašios sritys}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {farmakologija, patologija ir
panašios sritys}

Description:

2213

Agronomai ir giminiškų profesijų specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Agronomai ir giminiškų profesijų specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Agronomai ir giminiškų profesijų specialistai atlieka
Explanatory
mokslinį tiriamąjį darbą, tobulina ir kuria koncepcijas,
notes:
teorijas ir metodikas bei praktiškai taiko mokslines
augalininkystės ir gyvulininkystės žinias. Atliekamos
užduotys: (a) lauko kultūrų ir ganyklų tyrinėjimai, naujų
auginimo metodų kūrimas ir senųjų gerinimas; (b)
sodininkystės kultūrų tyrinėjimai, naujų auginimo
metodų kūrimas ir senųjų gerinimas; (c) gyvulininkystės
tyrinėjimai, naujų gyvulių veisimo ir auginimo metodų
kūrimas ir senųjų gerinimas; (d) medžių dauginimo ir
auginimo tyrinėjimai, naujų dauginimo ir auginimo
metodų kūrimas ir senųjų tobulinimas, apželdinimo
planavimas ir organizavimas, miško masyvų
panaudojimas; (e) dirvožemio derlingumo, atsparumo,
panaudojimo ir savybių tyrinėjimai ir šių tyrinėjimų
rezultatų taikymas geresniems žemės ūkio,
sodininkystės ar miškininkystės metodams sukurti; (f)
laukinės gamtos išsaugojimo metodų tyrimai, esančių
metodų tobulinimas ir naujų kūrimas; (g) ekonomiško
ganykloms skirtų žemių panaudojimo metodų tyrimai,
esančių metodų tobulinimas ir naujų kūrimas; (h)
mokslinių straipsnių ir atskaitų rengimas; (i) susijusių
užduočių atlikimas; (j) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai:
2213 01 Agronomas 2213 02 Augalų apsaugos
agronomas 2213 03 Gyvulininkystės specialistas 2213
04 Miškininkas

221301

Agronomas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Agronomas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tyrinėja lauko kultūras ir ganyklas, jų derlingumą, kuria Explanatory
naujus auginimo ir gerina senus taikomus gamybos
notes:
metodus: atlieka eksperimentinius tyrimus gerinant
sėklų daigumą, kultūrų augimą, prisitaikymą prie
dirvožemio ir klimato, atsparumą ligoms ir kenkėjams,
derlingumą, derliaus kokybę ir kitas augalų
charakteristikas; tyrinėja augalininkystės kultūrų
sodinimo, auginimo, derliaus nuėmimo ir derliaus
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laikymo metodus bei rotacijos, drenažo, irigacijos ir
klimato sąlygų poveikį; kuria metodus kovai su
piktžolėmis, augalų ligomis ir kenkėjais; pataria
ūkininkams dėl augalų selekcijos ir auginimo būdų. Gali
specializuotis atskirose augalininkystės srityse, tokiose
kaip veislininkystė ar kova su kenkėjais arba tiriant
kurią nors augalininkystės kultūrų rūšį.
221302

Augalų apsaugos agronomas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Augalų apsaugos agronomas

Description:

221303

Gyvulininkystės specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gyvulininkystės specialistas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tyrinėja gyvulių genetiką, progresyvius gyvulininkystės Explanatory
metodus ir tobulina senuosius, taiko mokslo
notes:
pasiekimus išvedant naujas veisles, tobulina
gyvulininkystėje naudojamus metodus gyvulininkystės
produktyvumui didinti: kontroliuoja veislininkystę
išvedant tokius palikuonis, kurie turėtų reikiamas
charakteristikas, tokias kaip stiprumas, atsparumas
ligoms, subrendimo tempas, vaisingumas ir didumas;
nustato reikalavimus pašarui, jo laikymui, sanitarines ir
atitinkamas produktų kokybės ir gyvulių sveikatos
normas; augina gyvulius mėsai ar kitiems gyvuliniams
produktams gaminti; tobulina gyvulių parazitų ir ligų
kontroliavimo metodus; nustato skerdimo būdus,
gyvulininkystės produktų apdorojimo bei paruošimo
laikymui technologijas. Gali specializuotis siauroje
srityje, pvz., mėsinių ar pieninių galvijų gyvulininkystėje,
paukštininkystėje arba tam tikroje gyvulininkystės
mokslo srityje, tokioje kaip veislininkystė ar pašarų
ruošimas.

221304

Miškininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Miškininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tyrinėja medžių dauginimo ir auginimo metodus, juos Explanatory
tobulina, planuoja ir vadovauja miško sodinimo
notes:
darbams, rūpinasi miškų būkle ir panaudojimu: tyrinėja
įvairių rūšių medžių augimo tempus įvairiomis
sąlygomis, medžių ligas, retinimo poveikį miško
derlingumui, gaisrų ir žvėrių ganymosi poveikį augimui,
sėklų produktyvumui ir selekcijai, įvairių rūšių daigumui
ir kitus medžių auginimo aspektus; planuoja ir
vadovauja medelynams, apželdinimui ir miškų masyvų
gerinimui, skatina augimą retinimu, genėjimu, pažeistų
ar ligotų medžių šalinimu; planuoja medžių iškirtimą,
apželdinimą, miško masyvų panaudojimą; nustato
medžių matavimo ir identifikavimo būdus.
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221305

Grūdinių kultūrų specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Grūdinių kultūrų specialistas

Description:

221306

Gėlininkystės specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gėlininkystės specialistas

Description:

221307

Sodininkystės specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sodininkystės specialistas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tyrinėja sodininkystės kultūras ir sukuria naujus bei
Explanatory
tobulina senus auginimo metodus: atlieka
notes:
eksperimentus, kuriais būtų gerinamas sodininkystės
kultūrų augimas, atsparumas ligoms ir kenkėjams,
prisitaikymas prie įvairių dirvožemio rūšių ir klimato
sąlygų; tyrinėja dirvožemio derlingumą, derliaus
kokybę ir kitas charakteristikas, kurios gausina
sodininkystės augalų, tokių kaip vaismedžiai ir
riešutmedžiai, daržovės, gėlės ir vaiskrūmiai, derlių;
tyrinėja sodinimo, auginimo ir derliaus nuėmimo
metodus bei rotacijos, drenažo, irigacijos ir klimato
sąlygų poveikį; tobulina sodininkystės produkcijos
laikymo, transportavimo ir perdirbimo metodus; pataria
ūkininkams dėl sodininkystės kultūrų selekcijos ir
auginimo būdų. Gali specializuotis atskirų sodininkystės
kultūrų, pvz., vaismedžių ar vaiskrūmių, tyrimuose.

221308

Daržininkystės specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Daržininkystės specialistas

Description:

221309

Medelyno specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medelyno specialistas

Description:

221310

Miškininkystės specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Miškininkystės specialistas

Description:
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221311

Dirvožemininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dirvožemininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tyrinėja dirvožemio charakteristikas, panaudojimo
Explanatory
galimybes, atsparumą ligoms ir derlingumą, gautus
notes:
rezultatus taiko praktikoje tobulinant žemdirbystę,
sodininkystę ir miškininkystę: tyrinėja dirvožemių kilmę,
sudėtį, klasifikuoja dirvožemius pagal standartinius
tipus; tyrinėja dirvožemių reakciją į trąšas, kultūrų
rotaciją ir kitokią žemdirbystės praktiką, tiria
alternatyvios praktikos poveikį ilgalaikiam dirvožemio
produktyvumui; analizuoja dirvožemį siekdamas
nustatyti azoto, fosforo, geležies ir kitų augalų
maistinių medžiagų sudėtį ir elementus,
eksperimentuoja bandydamas nustatyti geriausias
dirvožemio rūšis atskiroms augalinėms kultūroms ir
ieško būdų dirvožemio savybėms gerinti; planuoja ir
koordinuoja dirvožemių erozijos kontrolę, drėgmės
konservavimą ar laukinės gamtos išsaugojimo
metodus; taiko kitokius dirvožemio priežiūros būdus,
rašo mokslinius straipsnius, ataskaitas; pataria dėl
ariamos žemės panaudojimo, gerinimo ir
konservavimo, ekonomiško ganykloms skirtų žemių
panaudojimo; Gali patarti specifiniais klausimais - kaip
stabilizuoti ar drenuoti dirvožemį, norint įgyvendinti
civilinės inžinerijos projektus.

221312

Zootechnikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Zootechnikas

Description:

221313

Miškų ūkio inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Miškų ūkio inžinierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Inžinierius, kurio darbo specifika priklauso nuo įgytos
Explanatory
specializacijos. Jis gali dirbti miško auginimo arba
notes:
medienos ruošos darbus. Jis rūpinasi kokybiškų sodinių
išauginimu, taiko ekologijos žinias atkuriant, veisiant ir
auginant miškus. Atkuria mišką kirtavietėse ar jį veisia
netinkamose žemdirbystei vietose. Sprendžia miško
apsaugos problemas, inventorizuoja miškų išteklius.
Nagrinėja medynų našumo didinimo problemas.
Planuoja ir organizuoja daugiatikslį ir nenutrūkstamą
miško naudojimą. Saugo ir plėtoja miško biologinę
įvairovę, palaiko jo sveikatingumą. Vertina miško ir jo
produkcijos taksacinius rodiklius, planuoja ūkinę veiklą,
organizuoja darbus formuojant ir nukertant įvairios
rūšinės sudėties, struktūros ir funkcinės paskirties
medynus. Saugo miškus nuo gaisrų ir neteisėto
naudojimo. Taiko pažangiausias medienos ruošos
technologijas, pritaiko įvairius mechanizmus atliekant
miškų ūkio darbus. Nustato apvalios ir pjautinės
medienos prekinę vertę. Jis parengia ir tvarko
finansinės-ūkinės veiklos dokumentus. Organizuoja
miško verslus. Planuoja ir organizuoja miškų ūkio
padalinių veiklą. Kontroliuoja ir sprendžia rekreacijos ir
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medžioklės ūkio problemas. Daugiausiai laiko
praleidžia miške. Jis gali dirbti urėdijose, girininkijose,
medelynuose, Valstybiniame miškotvarkos institute,
Miškų institute, privačių miškų savininkus
aptarnaujančiose įmonėse. Sėkmingą miškų ūkio
inžinieriaus darbą lemia meilė gamtai, nuoseklus,
praktinis mąstymas, organizaciniai gebėjimai. Taip pat
svarbi gera judesių koordinacija, fizinė ištvermė.
221314

Agronomas ekonomistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Agronomas ekonomistas

Description:

221315

Agronomas mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Agronomas mechanikas

Description:

221317

Agronomas zootechnikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Agronomas zootechnikas

Description:

221318

Agronomas sodininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Agronomas sodininkas

Description:

221319

Agronomas apželdintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Agronomas apželdintojas

Description:

221320

Žemės ūkio specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žemės ūkio specialistas

Description:

221321

Miškotvarkos inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Miškotvarkos inžinierius

Description:
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221322

Mokslo darbuotojas {agronomija ir panašios sritys}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {agronomija ir panašios sritys}

Description:

222

Sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos specialistai (išskyrus slaugos specialistus)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos
specialistai (išskyrus slaugos specialistus)

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos
specialistai (išskyrus slaugos specialistus) atlieka
mokslinį tiriamąjį darbą, tobulina ir kuria koncepcijas,
teorijas ir metodus ir praktiškai taiko mokslines
medicinos, odontologijos, veterinarijos, farmacijos,
sveiko gyvenimo būdo propagavimo žinias.
Pagrindinės atliekamos užduotys: mokslinis tiriamasis
darbas ir mokslinių žinių plėtimas, tiriant žmonių ir
gyvūnų ligas bei sveikatos sutrikimus, jų gydymo
būdus; konsultavimas arba profilaktinių ir gydomųjų
priemonių taikymas; sveiko gyvenimo būdo
propagavimas; mokslinių straipsnių ir ataskaitų
rengimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šios grupės profesijos skirstomos į
tokius pogrupius: 2221 Gydytojai 2222 Gydytojai
odontologai 2223 Veterinarai 2224 Vaistininkai 2225
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 2229 Kitur
nepriskirti sveikatos priežiūros, farmacijos ir
veterinarijos specialistai (išskyrus slaugos specialistus)

Explanatory
notes:

2221

Gydytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gydytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojai dirba mokslinį tiriamąjį darbą, tobulina ir
Explanatory
kuria koncepcijas, teorijas ir metodikas ir taiko
notes:
profilaktines ar gydomąsias priemones. Atliekamos
užduotys: (a) žmogaus susirgimų ir ligų, profilaktikos ar
gydymo metodų bei priemonių tyrimai; (b) medicininių
tikrinimų atlikimas ir diagnozių nustatymas; (c)
diagnozuotos ligos, sutrikimo ar sužeidimo gydymo
nustatymas ir skyrimas; (d) specializuoto terapinio ar
chirurginio gydymo paskyrimas, atsižvelgiant į ligų,
sutrikimų ar sužeidimų pobūdį; (e) medicininių
profilaktikos metodų ir gydymo taikymas ir
konsultavimas šiais klausimais; (f) dalyvavimas, kuriant
ir įgyvendinant visuomenės sveikatos įstatymus ir
nurodymus, padedančius apsaugoti ir skatinti
visuomenės sveikatingumą; (g) mokslinių straipsnių ir
ataskaitų rengimas; (h) susijusių užduočių atlikimas; (i)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2221 01 Šeimos gydytojas 2221 02
Gydytojas chirurgas 2221 03 Darbo medicinos
gydytojas 2221 04 Kraujagyslių chirurgijos gydytojas
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222101

Šeimos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šeimos gydytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šeimos gydytojas yra sveikatos priežiūros specialistas, Explanatory
kuris diagnozuoja ir gydo įvairias ligas vaistais arba
notes:
chirurginiu būdu: apžiūri pacientus gydytojo
priimamajame ar ligonio namuose, reikalui esant
nukreipia į rentgeno kabinetą, jei reikia turėti daugiau
informacijos paskiria tyrimus, apsvarsto tyrimų
rezultatus; esant reikalui konsultuojasi su specialistais
ar kitais gydytojais ir diagnozuoja negalavimo priežastį;
paskiria medikamentinį ar chirurginį gydymą, jeigu
reikia, organizuoja gydymą ligoninėje; pataria
pacientams dėl režimo, kurio reikia laikytis, kad greičiau
pasveiktų; registruoja duomenis apžiūrėtų pacientų
kortelėse, nurodydamas jų susirgimus bei paskirtą
gydymą; pataria besilaukiančioms motinoms nėštumo
metu ir gali dalyvauti gimdyme bei naujagimių
priėmime. Priklausomai nuo ligų ir gydymo metodų,
gydytojai specializuojasi įvairiose gydomosios
medicinos srityse.

222102

Gydytojas chirurgas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas chirurgas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydo žmogaus kūno sužeidimus, organizmo
Explanatory
sutrikimus, ligas. Įvairių negalavimų bei susižalojimų
notes:
atveju atlieka chirurgines operacijas: gydytojas nustato
(diagnozuoja), kokia organizmo funkcija yra sutrikusi
bei tokio sutrikimo priežastį; peržiūri paciento sveikatos
būklės kortelę ir medicininę istoriją; apžiūri pacientą,
siekdamas nustatyti, ar reikalinga operacija, paskiria
atitinkamą priešoperacinę procedūrą ir numato
operacijos datą; teikia instrukcijas dėl paciento
parengimo operacijai bei chirurginių instrumentų ir
kitos įrangos parengimo, konsultuojasi su
anesteziologu ir atlieka operaciją; paskiria pooperacinę
slaugą ir periodiškai stebi paciento sveikimą;
registruoja duomenis apie paciento būklę, atliktą
operaciją. Gali vadovauti ligoninės chirurgijos tarnybai.

222103

Darbo medicinos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbo medicinos gydytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojas, kurio veiklos sritis - darbo higiena. Jis atlieka Explanatory
įvairių įstaigų, įmonių ir organizacijų darbuotojų
notes:
sveikatos priežiūrą, teikia skubią medicinos pagalbą,
konsultuoja darbdavius ir darbuotojus darbo higienos
ir darbo medicinos klausimais. Rūpinasi patalpomis,
kurios atitiktų galiojančias higienos normas ir taisykles,
būtinu inventoriumi, aparatūra, medikamentais ir
kitomis gydomajam ir profilaktiniam darbui būtinomis
priemonėmis. Jis dalyvauja tikrinant darbuotojų
sveikatą, susitaręs su darbdaviu organizuoja specialistų
konsultacijas. Pagrindinės jo funkcijos – išaiškinti
kenksmingus veiksnius darbo vietose, nustatyti jų
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poveikį ir riziką darbuotojų sveikatai, dalyvauti vykdant
darbo sąlygų stebėseną, konsultuoti darbdavį
planuojant ir organizuojant darbus, įrengiant darbo
vietas, atliekant įrangos ir žaliavų naudojimo priežiūrą,
organizuojant darbuotojų maitinimą. Jis dalyvauja
rengiant technologijų tobulinimo programas, atliekant
higieninį naujų įrenginių įvertinimą. Įvertina ir
kontroliuoja darbuotojų mitybos kokybę ir sąlygas
įmonėje. Konsultuoja įmonės darbuotojus sveikatos
saugos, atgavimo, stiprinimo, darbo higienos,
individualių ir kolektyvinių apsaugos priemonių
naudojimo klausimais.
222104

Kraujagyslių chirurgijos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kraujagyslių chirurgijos gydytojas

Description:

222105

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojas, kuris įvertina paciento būklę
Explanatory
(savarankiškumą apsitarnaujant), sudaro ir skiria
notes:
reabilitacijos programą, padedančią ligoniui po sunkių
traumų ar susirgimų. Šio gydytojo skirtos programos
apimtys priklauso nuo simptomų išreikštumo, žmogaus
funkcijų sutrikimo lygio, savarankiškumo kasdieninėje
veikloje. Jis turi mokėti naudoti medicininės ir
socialinės reabilitacijos priemones, turi išmanyti
medicininės socialinės ekspertizės principus, ir
ypatumus, įmokėti naudoti reabilitacijos, sveikatos
grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo priemones,
išmanyti reabilitacijos ypatumus ir mokėti naudoti
reabilitacijos priemones, esant negaliai (judėjimo,
apsitarnavimo, regos, klausos, protinei, psichinei
(emocinei), kalbos, mišriai).

222106

Gydytojas akušeris-ginekologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas akušeris-ginekologas

Description:

222107

Gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojas, kuris yra baigęs specialiąją alergologijos
Explanatory
rezidentūrą ir gali diagnozuoti ir gydyti alergines ligas, notes:
taip pat ligas, pasireiškiančias sutrikusiu imunitetu
(ligos, pasireiškiančios padidėjusiu jautrumu įvairiems
aplinkos veiksniams ir audinių uždegimu, sutrikusia
organų ir imuninės sistemos funkcija). Jis teikia
kvalifikuotą būtinąją medicinos pagalbą ir užsiima
alerginių ligų profilaktika, diagnostika, gydymu ir
ligonių reabilitacija. Jis privalo diagnozuoti ligas, gydyti
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pacientus, rekomenduoti jiems profilaktines priemones
pagal savo kompetenciją. Paciento tyrimo, gydymo,
profilaktinio darbo rezultatus žymėti medicininiuose
dokumentuose. Nustatyta tvarka pranešti teritoriniam
visuomenės sveikatos centrui apie išaiškintą ūminę
infekcinę ligą, apsinuodijimą maistu ir profesinį
apsinuodijimą arba namuose esančių infekcinių ligų
užkratų nešiotojų sanitarijos - epidemiologijos režimo
pažeidimą. Jis privalo išmanyti bendrosios alergologijos
pagrindus: alergenus, alerginius antikūnus, alerginių
reakcijų tipus, pagrindinius alerginių ligų diagnostikos
būdus. Jis turi teisę dirbti sveikatos priežiūros įstaigose,
prireikus gydyti pacientus namuose, siųsti juos ištirti
arba gydyti į ligonines ir sanatorijas, konsultuoti kitų
specialybių gydytojus alergologijos klausimais.
Nustatyta tvarka išrašyti visų rūšių receptus,
nedarbingumo pažymėjimus, mirties liudijimus, pildyti
kitus medicininius dokumentus.
222108

Gydytojas anesteziologas reanimatologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas anesteziologas reanimatologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojas, kuris turi gydytojo anesteziologo
Explanatory
reanimatologo licenciją ir gali savarankiškai parengti ir notes:
taikyti įvairius nuskausminimo metodus, diagnozuoti
pacientų kritines būkles ir atlikti jų intensyviąją terapiją
ir prevenciją. Jis turi išmanyti žmogaus fiziologiją ir
patologiją, farmakologiją ir nozologiją, mokėti
nuskausminti, gaivinti ir taikyti intensyviąją terapiją,
neaiškiais atvejais ir pablogėjus paciento sveikatai,
konsultuotis su kitais specialistais, vykdyti jų nurodytą
gydymo planą, išmanyti taikomų gydymo metodų
parodymus, priešparodymus ir galimas komplikacijas,
išmanyti sveiko ir sergančio žmogaus psichologiją,
mokėti bendrauti su pacientais, jų šeimos nariais ir
savo kolegomis. Gydytojas, turintis anesteziologo
reanimatologo licenciją, gali savarankiškai įvertinti
paciento būklę, konsultuoti pacientą, parengti jį
anestezijai ir operacijai, atlikti vietinę ir bendrąją
nejautrą prieš chirurgines operacijas, akušerines,
gydomąsias ir diagnostines procedūras, skirti
intensyviąją terapiją kritiškos būklės pacientui, įvertinti
gyvybines funkcijas ir koreguoti jas operacijos ir
kritinės būklės metu, diagnozuoti skausmo sindromą ir
gydyti, mokyti personalą gaivinti, atlikti klinikinius ir
mokslinius tyrimus, galinčius pagerinti asmens
sveikatos priežiūrą, informuoti chirurgą arba chirurgų
grupę apie paciento būklę, prieš pradedant chirurginę
intervenciją. Diagnozuoti smegenų mirtį ir nustatyta
tvarka pranešti Nacionaliniam organų transplantacijos
biurui apie mirusį pacientą, kurio audiniai ir (ar) organai
gali būti panaudoti transplantacijai. Taikyti medicinos
pagalbos priemones mirusiam pacientui, kurio audinius
ir (ar) organus planuojama panaudoti transplantacijai.
Gydytojas anesteziologas reanimatologas privalo
išmanyti įvairius skausmo malšinimo būdus ir
chirurginių operacijų specifiką ir parinkti optimalius
nuskausminimo metodus. Užtikrinti saugią paciento
būklę operacijos metu ir artimuoju pooperaciniu
laikotarpiu. Laikytis saugios anestezijos reikalavimų.
Diagnozuoti ir gydyti ūminį ir lėtinį skausmą.
Diagnozuoti ir gydyti kritines organizmo būkles, taikyti
jų prevencijos priemones. Nepriskirtais jo
kompetencijai, taip pat neaiškiais atvejais ir negerėjant
ar blogėjant paciento būklei, nedelsiant konsultuotis su
atitinkamu specialistu ir spręsti tolesnio gydymo
klausimą. Kruopščiai aprašyti anestezijos ir kritinių
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būklių eigą ligos istorijoje ir kituose atitinkamuose
medicinos dokumentuose. Nustatyta tvarka pranešti
teritoriniam visuomenės sveikatos centrui apie
išaiškintą arba įtariamą ūminę apskaitomąją
užkrečiamąją ligą, apsinuodijimą maistu ir profesinį
apsinuodijimą. Nustatyta tvarka pranešti policijai apie
sužeidimus šaltuoju, šaunamuoju ginklu arba kitus
smurtinius sužeidimus ir sužalojimus. Pateikti
privalomuosius medicinos praktikos duomenis
Sveikatos apsaugos ministerijai, miesto sveikatos
apsaugos skyriui, apskrities vyriausiajam gydytojui,
rajono centrinei ligoninei, visuomenės sveikatos centrui
ir kitoms sveikatos arba teisėtvarkos įstaigoms. Gydant
pacientus, gydytojas anesteziologas reanimatologas
turi vadovautis medicinos etika ir deontologija. Jis
privalo sistemingai kelti savo kvalifikaciją, domėtis
profesinėmis naujovėmis. Gydytojas anesteziologas
reanimatologas gali dirbti anesteziologijos ir
reanimacijos intensyviosios terapijos skyriuose,
greitosios medicinos pagalbos įstaigose, atitinkamo
profilio licencijuotose ar akredituotose valstybinėse
arba privačiose gydymo įstaigose, konsultuoti
pacientus nuskausminimo, intensyviosios terapijos
klausimais įvairaus profilio skyriuose. Konsultuoti
namuose gydomus pacientus dėl ūminio ir lėtinio
skausmo. Konsultuoti ambulatoriškai gydomus
pacientus, rengiamus anestezijai ir operacijai, gydomus
dėl ūminio ir lėtinio skausmo. Reikalauti sudaryti
tinkamas darbo sąlygas, užtikrinančias saugią
anesteziją. Nustatyta tvarka išrašyti receptus, mirties
liudijimus ir kitus medicinos dokumentus.
222109

Gydytojas geriatras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas geriatras

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojas, išmanantis senėjimą, pagyvenusių žmonių
Explanatory
ligas ir jų profilaktiką, mokantis kompleksiškai šiuos
notes:
žmones tirti, vertinti ir gydyti. Pagrindiniais gydytojo
veiksmais siekiama pašalinti arba susilpninti ligos
priežastį, palengvinti ligos poveikį žmogui, sugrąžinti
arba pagerinti sutrikusias funkcijas. Jis privalo
visapusiškai ištirti geriatrinį ligonį, t. y. įvertinti fizinę,
funkcinę, psichologinę paciento būklę ir jo socialines
sąlygas. Savo darbe jis naudojasi standartinėmis
anketomis ir skalėmis, pagyvenusių žmonių
laboratorinių ir klinikinių tyrimų rezultatų analize.
Gydymą skiria atsižvelgdamas į paciento amžių ir ligas.
Nepriskirtais gydytojo geriatro kompetencijai, taip pat
visais neaiškiais atvejais ar negerėjant paciento būklei,
jis nedelsiant privalo konsultuotis su kitais specialistais
arba nukreipti pacientą ištirti ir gydyti stacionare.
Gydytojas geriatras, kitiems specialistams diagnozavus
jo kompetencijai nepriskirtas ligas, privalo įvykdyti jų
nurodytą tyrimo ir gydymo planą. Jis turi išmanyti
taikomų metodų parodymus, priešparodymus ir
galimas komplikacijas arba perduoti pacientą tiems
specialistams tirti ir gydyti. Jis turi išmanyti bendruosius
socialinės medicinos, sveikatos apsaugos organizavimo
principus, medicinos etikos ir deontologijos
reikalavimus, medicinos pagalbos ir veiklos kokybės
rodiklius, darbo su dokumentais pagrindus. Išmanyti
pagyvenusių žmonių ligų rizikos faktorius, profilaktikos
problemas ir būdus joms spręsti, slaugos principus,
racionalios mitybos pagrindus. Išmanyti pagyvenusių
žmonių anatomijos, histologijos ir fiziologijos
ypatumus. Gebėti įvertinti pagyvenusių žmonių
psichologinę, socialinę ir sveikatos būklę, jų
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patologinių procesų priežastis, ląstelinius,
biocheminius, imunologinius mechanizmus. Privalo
mokėti aiškinti pagyvenusių žmonių laboratorinių,
rentgenologinių, endoskopinių ir ultragarsinių tyrimų
rezultatus, atpažinti pagyvenusių žmonių lėtinių ligų
paūmėjimą ir specifines būkles.
222110

Gydytojas asistentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas asistentas

Description:

222111

Gydytojas rezidentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas rezidentas

Description:

222112

Gydytojas dermatovenerologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas dermatovenerologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojas, kuris teikia būtinąją medicinos pagalbą,
Explanatory
kvalifikuotai diagnozuoja ir gydo odos ir gleivinės ligas, notes:
lytiškai plintančias infekcijas, rekomenduoja ir
organizuoja profilaktikos priemones. Nepriskirtais jo
kompetencijai atvejais siunčia pacientą konsultuotis ir
gydytis pas atitinkamos srities specialistą. Jis privalo
išmanyti žmogaus organų sistemų anatominius ir
fiziologinius ypatumus, odos, gleivinės ir odos darinių
morfologiją, fiziologiją, imunologiją ir patologiją, vaikų,
nėščiųjų ir pagyvenusių asmenų odos, gleivinės ir odos
darinių ligų ypatumus, alergologijos ir imunologijos
pagrindus, specialiųjų mitybos principų ir
eliminuojamųjų ir provokacinių dietų sudarymo
principus, odos, odos darinių, šalia odos esančios
gleivinės ligų, ŽIV ir lytiškai plintančių infekcijų
epidemiologiją, klasifikaciją, priežastis, patogenezę ir
klinikinius požymius, medicinos etiką. Gydytojo
dermatovenerologo praktika atliekama asmens
sveikatos priežiūros įstaigose teisės aktų
reglamentuota tvarka įgijus Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią medicinos
praktikos licenciją.

222113

Gydytojas dietologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas dietologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Medicinos gydytojas, baigęs dvejų metų antrinę
Explanatory
dietologo rezidentūrą ir turintis dietologo kvalifikaciją. notes:
Jis skiria ir organizuoja dietinį gydymą sveikatos
priežiūros įstaigose, kontroliuoja jo kokybę, analizuoja
gydymo efektyvumą, atlieka atitinkamus įrašus
ambulatorinėje kortelėje ar ligos istorijoje, tvarko
reikiamą dokumentaciją. Jis privalo mokyti pacientus, jų
gimines ir artimuosius sveikos mitybos, supažindinti su
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dietinio gydymo principais, teikti metodinę pagalbą
dietistams, kitiems medicinos darbuotojams, maisto
gaminimo skyriaus darbuotojams dietinio gydymo
klausimais. Gydytojo dietologo nurodymus ir
pasiūlymus privalo vykdyti dietistai, maisto gaminimo
skyriaus darbuotojai ir ligoninių skyrių personalas,
maitinantis pacientus. Jis konsultuoja stacionare ir
ambulatoriškai gydomus pacientus dietinio gydymo
klausimais. Analizuoja pacientų skundus dėl dietinio
gydymo ir siūlo priemones jiems šalinti. Kontroliuoja
maisto gaminimo skyriaus higieninį ir saugaus darbo
režimą. Nurodo, kaip sudaryti dietiniam gydymui
tinkamą valgiaraštį ir kontroliuoja, kaip jis sudarytas ir
kaip jo laikomasi. Gali sudaryti individualų valgiaraštį;
tikrinti pagamintų dietinių patiekalų kokybę jusliniu
būdu, uždrausti priimti nekokybiškus maisto produktus
iš tiekėjų, uždrausti realizuoti nekokybiškus patiekalus.
Jis gali dirbti valstybinėse ar privačiose institucijose.
222114

Gydytojas echoskopuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas echoskopuotojas

Description:

222115

Gydytojas endokrinologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas endokrinologas

Description:

222116

Gydytojas onkologas radioterapeutas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas onkologas radioterapeutas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Onkologas radioterapeutas - tai gydytojas,
Explanatory
onkologinėms ir kai kurioms neonkologinėms ligoms
notes:
gydyti naudojantis jonizuojančiąją spinduliuotę ir jos
derinius su įvairiais cheminiais bei fiziniais veiksniais,
modifikuojančiais jos gydomąjį poveikį, išmanantis
onkologinių ligų profilaktiką, kompleksinę diagnostiką
ir įvairius vėžio gydymo metodus: gydo pacientus
panaudodamas jonizuojančiąją spinduliuotę; taiko
papildomas priemones (vaistus, fizinius veiksnius),
skatinančias spindulinio gydymo veiksmingumą;
parengia ligonius spinduliniam gydymui; atlieka
invazines procedūras, būtinas rengiant pacientą
spinduliniam gydymui; atlieka spindulinį ar suderintą
chemoterapinį ir spindulinį gydymą; išmano taikomų
gydymo metodų parodymus, kontraindikacijas, galimas
komplikacijas; dalyvauja atliekant kompleksinę
onkologinių ligų diagnostiką ir parenka gydymo
taktiką; išmano onkologinių ligų profilaktiką ir ją
rekomenduoja savo pacientams; paciento tyrimo,
gydymo rezultatus žymi medicinos dokumentuose;
stebi onkologinius ligonius po gydymo; diagnozavus
onkologinės ligos progresiją po gydymo,
rekomenduoja tolesnį specifinį gydymą ar paliatyvią
priežiūrą.
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222117

Gydytojas ftiziatras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas ftiziatras

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojas specialistas, turintis ftiziatro licenciją, galintis Explanatory
diagnozuoti ir gydyti įvairios lokalizacijos tuberkuliozę. notes:
Jis teikia kvalifikuotą medicinos pagalbą atitinkamo
profilio asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Jis gali
dirbti savarankiškai, bendradarbiaudamas su kitų
specialybių gydytojais, visuomenės sveikatos priežiūros
ir kitais specialistais. Jis privalo kvalifikuotai
diagnozuoti ir gydyti tuberkuliozę, rekomenduoti ir
organizuoti prevencines priemones, paciento tyrimo,
gydymo ir profilaktinio darbo rezultatus žymėti
medicininiuose dokumentuose, teikti metodinę
pagalbą bendrosios praktikos ir kitų specialybių
gydytojams, įvertinant tuberkuliozės epidemiologinius,
klinikinius ir bakteriologinius aspektus, siūlyti ir
įgyvendinti prevencines priemones bendruomenės
sveikatai pagerinti, reguliariai tikrinti ligonių, sergančių
atvira tuberkulioze, šeimos narius (dėl tuberkuliozės),
skirti tinkamą chemoprofilaktiką, įvertinus
tuberkuliozės mikobakterijų jautrumą specifiniams
vaistams, prireikus lankyti sergančiuosius tuberkulioze
namuose.

222118

Gydytojas gastroenterologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas gastroenterologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojas, kuris pagal kompetenciją teikia kvalifikuotą Explanatory
būtinąją medicinos pagalbą ir užsiima virškinimo
notes:
organų ir kepenų ligų diagnostika, profilaktika,
gydymu, sergančiųjų šiomis ligomis reabilitacija, ligonių
siuntimu tirtis arba gydytis į ligonines ir sanatorijas,
taip pat gastroenterologijos klausimais konsultuoja kitų
specialybių gydytojus. Jis privalo kvalifikuotai
diagnozuoti virškinimo organų ir kepenų ligas, gydyti
jomis sergančius ligonius, pagal kompetenciją
rekomenduoti jiems profilaktikos priemones, tinkamai
pildyti medicinos dokumentus, nustatyta tvarka
pranešti teritoriniam visuomenės sveikatos centrui apie
išaiškintą ūminę infekcinę ligą, apsinuodijimą
toksinėmis medžiagomis ir profesinį apsinuodijimą ar
sanitarijos-epidemiologijos režimo pažeidimą. Jis
privalo išmanyti gastroenterologijoje naudojamų
diagnostikos metodų (laboratorinių, patomorfologinių,
radiologinių, ultragarsinių, endoskopinių,
kompiuterinės tomografijos ir kt.) galimybes,
indikacijas, kontraindikacijas, komplikacijas.

222119

Gydytojas genetikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas genetikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojas, teisės aktų nustatyta tvarka baigęs gydytojo Explanatory
genetiko rezidentūrą ir įgijęs gydytojo genetiko
notes:
profesinę kvalifikaciją. Jis renka ligos, nėštumo, šeimos
ir socialinę anamnezę, įvertina organizmo sistemų
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struktūros ir funkcijos instrumentinių tyrimų išvadas,
įvertina ir įvardija individo fenotipo ypatybes: kūno
proporcijas, mikroanomalijas, įgimtus raidos defektus.
Gali sudaryti šeimos genealogiją ir jos istoriją, atlikti
genealogijos analizę ir nustatyti ligos paveldėjimo tipą,
gali numatyti genetinę šeimos prognozę, teikti šeimai
reprodukcines rekomendacijas. Geba atlikti tyrimus ir
įvertinti jų rezultatus, genetikos klausimais konsultuoja
asmenis ir šeimas, informuoja paciento šeimą apie
prenatalinės paveldimų ligų ir įgimtų raidos defektų
diagnostikos galimybes. Sveikatos apsaugos ministro
nustatyta tvarka rašo receptus ir kitus medicinos
dokumentus. Bendradarbiauja su sveikatos priežiūros
specialistais, genetikos klausimais konsultuodamas
pacientus ir jų šeimų narius.
222120

Gydytojas hematologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas hematologas

Description:

222121

Gydytojas infektologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas infektologas

Description:

222122

Širdies chirurgijos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Širdies chirurgijos gydytojas

Description:

222123

Gydytojas kardiologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas kardiologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojas, kuris teikia skubią ir planinę kvalifikuotą ir
Explanatory
specializuotą kardiologinę pagalbą sergantiems širdies notes:
ir kraujagyslių ligomis, taip pat kvalifikuotą pagalbą
sergantiems dažniausiomis vidaus ligomis. Prireikus
konsultuojasi su kitais specialistais. Jis turi gerai
išmanyti bendrąją ir specialiąją širdies ir kraujagyslių
fiziologiją ir patologiją, privalo mokėti diagnozuoti ir
gydyti širdies ir kraujagyslių ligas ir patologines būkles.
Kitiems specialistams diagnozavus jo kompetencijai
nepriskirtas ligas, privalo tirti ir gydyti pagal jų
nurodytą planą ir metodus, tų metodų indikacijas,
kontraindikacijas ir galimas komplikacijas, prireikus
perduoti pacientą tirti ir gydyti tiems specialistams.
Pagrindiniai gydytojo kardiologo gydymo principai –
siekti pašalinti arba susilpninti ligos priežastį, atgauti
sutrikusias organizmo funkcijas, sumažinti ligos poveikį
žmogui. Gydytojas kardiologas turi mokėti ligonį
apklausti, apžiūrėti, palpuoti, perkutuoti, auskultuoti,
išmatuoti jo kraujospūdį, aprašyti ir įvertinti EKG,
vertinti širdies ir plaučių rentgenografinių tyrimų
duomenis, atlikti ir įvertinti koronarogramas. Gydytojas
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kardiologas turi išmanyti bendruosius socialinės
medicinos, sveikatos apsaugos organizavimo principus,
medicinos etikos ir deontologijos reikalavimus,
medicinos statistikos, dokumentų tvarkybos pagrindus,
medicinos pagalbos ir veiklos kokybės rodiklius, širdies
ir kraujagyslių ligų epidemiologiją, jų ir kitų terapinės
ligų rizikos faktorių ir profilaktikos problemas,
racionalios mitybos pagrindus, slaugos principus.
Išmanyti širdies ir kraujagyslių anatomiją, histologiją,
embriogenezę, fiziologiją. Išmanyti patologijos
priežastis, jų ląstelinius, biocheminius, imunologinius
mechanizmus ir jų farmakologinės korekcijos būdus,
(uždegimo, išemijos, aterogenezės, arterinės
hipertenzijos, plautinės hipertenzijos, sinkopės, šoko,
širdies nepakankamumo, staigios mirties.) Gydytojas
kardiologas turi propaguoti sveiką gyvenseną, ligų
prevencijos ir sveikatos tausojimo ir ugdymo
priemones.
222124

Abdominalinės chirurgijos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Abdominalinės chirurgijos gydytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Abdominalinės chirurgijos gydytojas gydo žmogaus
Explanatory
kūno sužeidimus, organizmo sutrikimus, pilvo ir
notes:
virškinimo organų chirurgines ligas, įvairių pilvo ir
virškinimo organų negalavimų bei sužalojimų atveju
atlieka chirurgines operacijas: nustato (diagnozuoja),
kokia organizmo funkcija yra sutrikusi ir tokio sutrikimo
priežastį; peržiūri paciento sveikatos būklės kortelę ir
medicininę istoriją; apžiūri pacientą, siekdamas
nustatyti, ar reikalinga operacija, paskiria atitinkamą
priešoperacinę procedūrą ir numato operacijos datą;
nurodo, kaip operacijai parengti pacientą, taip pat
chirurginius instrumentus ir kitą įrangą; konsultuojasi
su anesteziologu ir atlieka operaciją; skiria pooperacinę
slaugą ir periodiškai stebi, kaip pacientas sveiksta;
registruoja duomenis apie paciento būklę, atliktą
operaciją.

222125

Gydytojas klinikinis toksikologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas klinikinis toksikologas

Description:

222126

Gydytojas nefrologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas nefrologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojas, kuris diagnozuoja inkstų ir šlapimo takų
ligas ir patologines būsenas. Jis turi išmanyti bendrąją
ir specialiąją anatomiją, fiziologiją ir patologiją.
Gydytojas nefrologas privalo teikti būtinąją medicinos
pagalbą, atlikti pacientams diagnostikos ir gydomąsias
procedūras, nustatyta tvarka išrašyti receptus,
nedarbingumo pažymėjimus, mirties liudijimus ir kitus
medicinos dokumentus. Gydytojas nefrologas turi
išmanyti inkstų veiklos mechanizmus, sąlygojančius
vandens ir elektrolitų homeostazę ir jos sutrikimus,
imunologinius procesus, sukeliančius inkstų

Explanatory
notes:
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pažeidimus, įvairios kilmės arterinės hipertenzijos
patogenezės mechanizmus ir komplikacijas, išmanyti
dažniausių urologinių ligų diagnostiką, diferencinę
diagnostiką ir gydymo taktiką. Gydytojas nefrologas
turi mokėti gydyti konservatyviai, hemodialize, jis
privalo išmanyti vaistų dozavimo ypatumus, nėščiųjų
inkstų patologiją, preeklampsijos mechanizmus ir
gydymą, senų žmonių inkstų fiziologinių ir patologinių
kitimų ypatybes. Gydytojas nefrologas dirba ligonių
nefrologijos, hemodializės ir peritoninės dializės
skyriuose, poliklinikose. Jis turi mokėti apklausti,
apžiūrėti ligonį, išmatuoti jo kraujospūdį, įvertinti
šlapimo tyrimo rezultatus, aiškinti laboratorinius
tyrimus, atlikti inkstų ultragarsinį tyrimą ir jį įvertinti,
taip pat įvertinti apžvalgines, intravenines ir
retrogradines rentgenogramas ir angiografinio tyrimo
duomenis.
222127

Gydytojas neonatologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas neonatologas

Description:

222128

Gydytojas neurochirurgas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas neurochirurgas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojas, turintis gydytojo neurochirurgo licenciją ir
Explanatory
galintis savarankiškai teikti visų neurochirurgijos sričių notes:
pagalbą ir vykdyti neurochirurginių ligų ir traumų
prevenciją. Jis turi išmanyti žmogaus fiziologiją ir
patologiją, nozologiją ir farmakologiją, mokėti
diagnozuoti ir gydyti traumas, patologines būkles,
neurochirurgines ligas. Jis privalo teikti kvalifikuotą
skubiąją (būtinąją) ir specializuotą neurochirurginę
pagalbą. Atlikti klinikinį ligonio tyrimą, įvertinti jo būklę,
diagnozuoti ligas, nustatyti indikacijas konservatyviems
ir chirurginiams tyrimo ir gydymo metodams, parinkti
gydymo taktiką. Gydant pacientus, jis bendradarbiauja
su įvairių sričių specialistais. Privalo tinkamai tvarkyti
medicininius dokumentus. Jis konsultuoja pacientus dėl
neurochirurginės patologijos. Nustatyta tvarka gali
išrašyti receptus, mirties liudijimus ir kitus medicinos
dokumentus. Atlikti klinikinius ir mokslinius tyrimus,
galinčius pagerinti asmens sveikatos priežiūrą.
Gydytojas neurochirurgas turi išmanyti bendruosius
neurochirurgijos principus ir mokėti atlikti
neurochirurginių ligų, įgimtų anomalijų, traumų
etiopatogenezę ir diagnostiką ir, esant sąlygoms,
gydyti šias įgimtas anomalijas, ligas, traumas ir
patologines būkles.

222129

Gydytojas neurologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas neurologas

Description:
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222130

Gydytojas oftalmologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas oftalmologas

Description:

222131

Gydytojas onkologas chemoterapeutas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas onkologas chemoterapeutas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojas onkologas, kuris, taikydamas chemoterapiją, Explanatory
hormonoterapiją ir imunoterapiją, siekia pašalinti arba notes:
susilpninti ikinavikinės arba navikinės ligos priežastį,
sugrąžinti ligoniui sutrikusias organizmo funkcijas,
palengvinti ligos poveikį sergančiajam, išgydyti
ikinavikinę ligą ir neleisti jai supiktybėti. Pagal savo
kompetenciją jis teikia kvalifikuotą ir specializuotą
onkologinę ir onkologinę chemoterapinę medicinos
pagalbą, sprendžia ikinavikinių ir navikinių ligų
diagnostikos, chemoterapinio/ hormonoterapinio/
imunoterapinio/ spindulinio gydymo, profilaktikos,
dispanserizacijos ir ligonių reabilitacijos klausimus,
teikia jiems psichologinę pagalbą, propaguoja sveiką
gyvenseną. Gydytojas onkologas chemoterapeutas
privalo taikyti tik Lietuvoje įteisintus tyrimo metodus,
diagnozuoti onkologines ligas, gydyti ligonius, kuriems
nustatyta ikinavikinė ar navikinė liga, rekomenduoti
jiems profilaktikos priemones, nustatyti tyrimo ir
gydymo taktiką, metodus, eiliškumą. Diagnozavęs
onkologinę ligą, jis privalo užpildyti pranešimą apie
pirmą kartą diagnozuotą piktybinį naviką. Ligonio
tyrimo, gydymo, profilaktinio darbo rezultatus privalo
žymėti medicinos dokumentuose; Onkologinėse
gydymo įstaigose ir kitose licencijuotose šiai veiklai
įstaigose jis gali taikyti priešnavikinę chemoterapiją,
hormonoterapiją, imunoterapiją ir (arba) derindamas ją
su radioterapija, kaip įvairių lokalizacijų navikų
kombinuoto ar savarankiško gydymo dalį. Gydytojas
onkologas chemoterapeutas gali atlikti kitas
diagnostines ir gydymo procedūras pagal nustatyta
tvarka įgytus asmens sveikatos priežiūros paslaugų
sertifikatus. Gydytojas onkologas chemoterapeutas
prireikus teikia medicinos gydytojo kompetencijai
priskirtą medicinos pagalbą.

222132

Gydytojas onkologas chirurgas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas onkologas chirurgas

Description:

222133

Gydytojas onkologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas onkologas

Description:
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222134

Gydytojas otorinolaringologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas otorinolaringologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojas, teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs gydytojo
otorinolaringologo profesinę kvalifikaciją. Jis teikia
būtinąją medicinos pagalbą, diagnozuoja ausų, nosies,
gerklės ligas, gydo pacientus, kuriems įtariama ar
nustatyta ausų, nosies, gerklės liga, rekomenduoja
jiems profilaktikos ir reabilitacijos priemones; žymi
pacientui taikytų tyrimo, gydymo, profilaktinio ir
reabilitacijos priemonių ir gautų rezultatų duomenis
medicinos dokumentuose, pildo ir teikia statistikos ir
kitus privalomuosius atskaitomybės duomenis
Sveikatos apsaugos ministerijai, savivaldybės ir
apskrities gydytojui, Visuomenės sveikatos centrui ir
kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms ir teisėsaugos
institucijoms.

Explanatory
notes:

222135

Gydytojas patologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas patologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojas, kuris teikia kvalifikuotą ir specializuotą
Explanatory
medicinos pagalbą, diagnozuodamas gyvų ir mirusių
notes:
asmenų ligas. Gydytojas patologas atpažįsta ligą ir
nustato diagnozę, išmano ligų priežastis, jų ląstelinių,
biocheminių, imunologinių mechanizmų pagrindus ir
klinikinius požymius. Moka atlikti patologijos autopsiją,
renka katamnezę, įvertina ir interpretuoja laboratorinių
ir instrumentinių tyrimų rezultatus. Gydytojas
patologas gali teikti būtinąją nespecializuotą medicinos
pagalbą asmenims, ištiktiems traumų, apsinuodijusiems
ir susirgusiems ūminėmis ligomis. Gydytojas patologas
dirba sveikatos priežiūros įstaigose, propaguoja sveiką
gyvenseną, ligų prevencijos ir sveikatos tausojimo ir
ugdymo priemones.

222136

Vaikų ligų gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaikų ligų gydytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vaikų ligų gydytojai diagnozuoja vaikų ligas ir jas gydo. Explanatory
Apylinkės vaikų ligų gydytojai lanko vaikus namuose
notes:
bei priima juos vaikų poliklinikoje: nustato, ar tinkama
vaiko fizinė raida (ūgis, svoris, kūno matmenys), skiepija
vaiką nuo infekcinių ligų; reguliuoja maitinimą,
atsižvelgdamas į vaiko amžių, teikia rekomendacijas dėl
vaiko fizinio aktyvumo, racionalios mitybos;
diagnozuoja ligą ir ją gydo, išrašo receptus, paaiškina
vaistų vartojimą. Vaikų ligų gydytojas turi ne tik
diagnozuoti vaiko ligas ir jas gydyti, bet ir mokėti
bendrauti su vaiku ir jo tėvais, apibūdinti vaiko ligos
esmę ir pagrindinius gydymo principus tėvams
suprantamais žodžiais.
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222137

Gydytojas koloproktologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas koloproktologas

Description:

222138

Gydytojas psichiatras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas psichiatras

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojas, kuris diagnozuoja ir gydo psichikos
Explanatory
sutrikimus (ligas), rekomenduoja gydymo taktiką,
notes:
gydymo ir tyrimo rezultatus žymi medicininiuose
dokumentuose. Gydytojas psichiatras turi išmanyti
bendrąją psichopatologiją (psichikos sutrikimų
simptomus ir sindromus), jų biologinius ir
psichologinius mechanizmus, mokėti juos atpažinti,
įvertinti jų įtaką paciento elgesiui, galimą pavojų paties
paciento ar aplinkinių žmonių sveikatai ir gyvybei,
mokėti surinkti ir įvertinti paciento gyvenimo ir ligos
anamnezę. Gali slaugyti psichosomatiškai sujaudintus,
impulsyvius ligonius, kurių elgesys kelia pavojų jų pačių
ar kitų žmonių sveikatai, gyvybei. Geba įvertinti
indikacijas stacionariniam ir ambulatoriniam gydymui ir
prievartiniam hospitalizavimui (pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktuose nustatytą tvarką).
Nepriskirtais gydytojo psichiatro kompetencijai ir visais
neaiškiais atvejais, taip pat ligoniui nesveikstant ar
blogėjant jo būklei, gydytojas psichiatras privalo
nedelsiant konsultuotis su atitinkamu specialistu arba
siųsti pacientą konsultacijai ar tirti ir gydyti.

222139

Gydytojas psichoterapeutas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas psichoterapeutas

Description:

222140

Gydytojas pulmonologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas pulmonologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojas, kuris pagal kompetenciją teikia kvalifikuotą Explanatory
būtinąją medicinos pagalbą ir užsiima kvėpavimo
notes:
organų ligų diagnostika, profilaktika, gydymu ir ligonių
reabilitacija. Gydytojas pulmonologas renka
pulmonologinę anamnezę, įvertina krūtinės ląstos
radiologinius tyrimus, citologiškai ir bakteriologiškai
įvertina bronchų sekreto, skreplių ir pleuros skysčio
tepinėlius. Atlieka ir įvertina išorinės kvėpavimo
funkcijos tyrimą, provokacinius testus bronchų
reaktyvumui įvertinti, taip pat atlieka pleuros ertmės
drenažą, moka intubuoti, diagnozuoti nespecifines
plaučių ir pleuros ligas, plaučių ir pleuros tuberkuliozę,
plaučių, pleuros ir tarpuplaučio navikus. Gydytojas
pulmonologas turi teisę dirbti sveikatos priežiūros
įstaigose, pagal kompetenciją tirti ir gydyti kvėpavimo
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organų ligomis sergančius pacientus, siųsti juos tirti
arba gydyti į ligonines ir sanatorijas, taip pat
konsultuoti kitų specialybių gydytojus pulmonologijos
klausimais. Gydytojas pulmonologas gali teikti siūlymus
sveikatos priežiūros įstaigų administracijai ir
darbdaviams, kaip gerinti kvėpavimo organų ligų
diagnostiką, gydymą, profilaktiką, pacientų gyvenimo
sąlygas, vietos savivaldos įstaigoms – kaip gerinti
ekologinę padėtį.
222141

Gydytojas radiologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas radiologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojas, įgijęs aukštąjį medicinos išsilavinimą, baigęs Explanatory
gydytojo radiologo specialybės rezidentūrą ir turintis
notes:
gydytojo radiologo licenciją. Jis nustato tyrimo ir
gydymo metodus, įvertina radiologinių tyrimų
rezultatus. Jis turi išmanyti radiologijos ir branduolinės
medicinos pagalbos ir jos kokybės pagrindinius
reikalavimus, radiologinę fiziką, radiologijos technikos
pagrindus; jonizuojančiosios spinduliuotės biologinį
veikimą, dozimetrijos pagrindus, ligonių ir personalo
apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės,
radiologinio vaizdo gavimo dėsnius ir radioskialogiją,
radiologinio vaizdo kokybės kontrolės reikalavimus.
Visais neaiškiais atvejais konsultuojasi kitų sričių
specialistais. Gydytojas radiologas sudaro ligonio
rentgenologinio tyrimo planą, moka diagnozuoti ligas
jas tirdamas rentgeno aparatu, atlieka ir įvertina įvairių
vidaus organų ir audinių rentgenologinius tyrimus
(poliprojekcinę rentgenoskopiją ir rentgenografiją,
aikomąsias rentgenogramas, tomogramas ir kt.),
analizuoja įvairių organų ir anatominių sričių
rentgenogramas standartinėse ir atipinėse projekcijose,
turi pastebėti morfologinius ligų požymius ir funkcinius
simptomus, pagrindžia juos patomorfologiškai ir
patofiziologiškai, sprendžia, ar reikalingi ligoniui
specialieji rentgenologiniai tyrimai, aprašo
rentgenologinių tyrimų rezultatus, atlieka diferencinę
diagnostiką, suformuluoja ir pagrindžia klinikinę
rentgenologinę išvadą.

222142

Gydytojas refleksoterapeutas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas refleksoterapeutas

Description:

222143

Gydytojas rentgenodiagnostas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas rentgenodiagnostas

Description:

222144

Intervencinės radiologijos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Intervencinės radiologijos gydytojas

Description:
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222145

Gydytojas reumatologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas reumatologas

Description:

222146

Gydytojas stažuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas stažuotojas

Description:

222147

Teismo medicinos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teismo medicinos gydytojas

Description:

222148

Gydytojas teismo medicinos ekspertas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas teismo medicinos ekspertas

Description:

222149

Veido ir žandikaulių gydytojas chirurgas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Veido ir žandikaulių gydytojas chirurgas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojas, kurio veikla apima asmens sveikatos
Explanatory
priežiūrą, veido ir žandikaulių ligų profilaktiką,
notes:
diagnostiką ir chirurginį gydymą. Jis privalo išmanyti
veido ir žandikaulių srities embriologiją, anatomiją,
histologiją, fiziologiją, jų amžines ir lyties ypatybes.
Veido ir žandikaulių gydytojas chirurgas diagnozuoja ir
gydo veido ir žandikaulių srities uždegimus, traumas,
smilkininio apatinio žandikaulio sąnario ligas, veido ir
žandikaulio srities navikus, įgimtus ir įgytus veido
minkštųjų audinių ir kaulų defektus ir deformacijas.
Taiko įvairius diagnostikos ir gydymo metodus. Jis
nuskausmina veido ir žandikaulio sritį, atveria veido ir
kaklo srities pūlinius ir pūlynus, atlieka žandikaulių
osteolizę, kraniomaksiliarinę fiksaciją lūžus viršutiniam
žandikauliui, skruostikaulio ir nosies kaulų lūžių
repoziciją ir fiksaciją, chirurgiškai sutvarko veido ir
kaklo minkštųjų audinių žaizdas, perriša veido ir
žandikaulio srities kraujagysles, rekonstruoja veido
minkštųjų audinių defektus, atlieka įgimtų lūpos ir
gomurio nesuaugimų plastiką ir kt. Veido ir žandikaulių
gydytojas chirurgas teikia būtinąją medicinos pagalbą,
moko pacientus sveikos gyvensenos, racionalios
mitybos ir dantų priežiūros. Jis privalo tinkamai tvarkyti
dokumentus.
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222150

Vidaus ligų gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vidaus ligų gydytojas

Description:

222151

Gydytojas krūtinės chirurgas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas krūtinės chirurgas

Description:

222152

Gydytojas transfuziologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas transfuziologas

Description:

222153

Gydytojas ortopedas traumatologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas ortopedas traumatologas

Description:

222154

Gydytojas urologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas urologas

Description:

222155

Gydytojas vaikų alergologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas vaikų alergologas

Description:

222156

Gydytojas vaikų chirurgas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas vaikų chirurgas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojas, kuris teikia skubiąją (būtinąją) kvalifikuotą
medicinos, specializuotąją chirurginę pagalbą vaikams.
Gydytojas atlieka klinikinį ligonio tyrimą, įvertina jo
būklę, nustato indikacijas konservatyviems ir
chirurginiams tyrimo ir gydymo metodams,
diagnozuoja ligas. Pagal turimą kvalifikaciją gydytojas
vaikų chirurgas vaikams iki 16 metų diagnozuoja ir,
esant sąlygoms, gydo vaikų įgimtas anomalijas,
chirurgines ligas, galimas traumas, apsinuodijimus ir
patologines būkles, infekcines ir parazitines ligas,

Explanatory
notes:
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navikus. Jis išmano vaiko anatominius ir fiziologinius
amžiaus ypatumus, vaikų operacinės chirurgijos
principus ir ypatumus, aseptikos bei antiseptikos
principus ir metodus, vaikų nejautros indikacijas ir
metodus. Gydytojas vaikų chirurgas privalo mokėti
atlikti pirminį chirurginį žaizdų sutvarkymą, stabdyti
vidinį ir išorinį kraujavimą, reanimuoti, atlikti vietinę
anesteziją (infiltracinę, laidinę), lūžusių kaulų ir išnirimų
uždarąją repoziciją, visų vaikų chirurgijos sričių
pagalbą, vykdyti vaikų chirurginių ligų ir traumų
profilaktiką.
222157

Gydytojas vaikų endokrinologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas vaikų endokrinologas

Description:

222158

Gydytojas vaikų ftiziatras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas vaikų ftiziatras

Description:

222159

Gydytojas vaikų gastroenterologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas vaikų gastroenterologas

Description:

222160

Gydytojas vaikų hematologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas vaikų hematologas

Description:

222161

Gydytojas vaikų reumatologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas vaikų reumatologas

Description:

222162

Gydytojas vaikų kardiologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas vaikų kardiologas

Description:

222163

Gydytojas vaikų nefrologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Gydytojas vaikų nefrologas

222164

Gydytojas vaikų neurologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas vaikų neurologas

Description:

222165

Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras

Description:

222166

Gydytojas vaikų pulmonologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas vaikų pulmonologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojas, kuris pagal kompetenciją tiria ir gydo
Explanatory
kvėpavimo organų ligomis sergančius vaikus nuo
notes:
gimimo iki 16 metų, siunčia juos tirti arba gydyti į
ligonines ir sanatorijas, slaugos įstaigas, taip pat
konsultuoja kitų specialybių gydytojus vaikų
pulmonologijos klausimais. Gydytojas vaikų
pulmonologas kvalifikuotai diagnozuoja kvėpavimo
organų ligas, gydo sergančius vaikus, pagal
kompetenciją rekomenduoja profilaktikos priemones,
tinkamai tvarko medicinos dokumentus. Gydytojas
vaikų pulmonologas privalo išmanyti bendruosius vaikų
sveikatos priežiūros organizavimo, pediatrinės
klinikinės farmakoterapijos principus, kvėpavimo
organų antogenezę. Jis privalo mokėti surinkti
pulmonologinę anamnezę, kliniškai įvertinti įvairaus
amžiaus vaikų kvėpavimo organų ir krūtinės ląstos
būklę, radiologinius tyrimus, paimti medžiagą pasėliui
iš viršutinių kvėpavimo takų, trachėjos. Citologiškai ir
bakteriologiškai įvertinti bronchų sekreto, skreplių ir
pleuros tepinėlius. Prireikus teikia neatidėliotiną
medicinos pagalbą.

222167

Gydytojas vaikų ortopedas traumatologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas vaikų ortopedas traumatologas

Description:

222168

Medicinos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medicinos gydytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Medicinos gydytojas – tai gydytojas, baigęs medicinos Explanatory
specialybės pirminę vienerių metų rezidentūrą, turintis notes:
pirminę medicinos praktikos licenciją ir galintis
savarankiškai teikti pirminę medicinos priežiūrą, t.y.
teikti skubią medicinos pagalbą bei užsiimti dažniausiai
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pasitaikančių suaugusių ir mokyklinio amžiaus vaikų
vidaus bei chirurginių ligų profilaktika, diagnostika ir
gydymu, konsultuodamasis su atitinkamu specialistu:
suteikia būtinąją medicinos pagalbą traumų,
nelaimingų atsitikimų, apsinuodijimų atvejais ir ūmiai
susirgusiems pacientams bei gimdyvėms; diagnozuoja
ir gydo lengvos eigos ligas; specialistams diagnozavus
medicinos gydytojo kompetencijai nepriskirtas ligas,
realizuoti jų nurodytą gydymo planą, žinant naudojamų
gydymo metodų indikacijas, kontraindikacijas ir
galimas komplikacijas, ir toliau konsultuojantis su šiais
specialistais būklės pablogėjimo ir kitais neaiškiais
atvejais; išmanyti sveiko ir sergančio žmogaus
psichologiją ir bendrauti tiek su ligoniais, tiek su jų
šeimos nariais bei savo kolegomis. Gali būti paskirti
darbui pagal specializaciją.
222169

Sporto medicinos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sporto medicinos gydytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojas, kuris tikrina sportininkų ar sportuojančių
Explanatory
asmenų sveikatą. Jis atlieka antropometrinius
notes:
matavimus, regėjimo tyrimus, nustato gyvybinį plaučių
tūrį, atlieka klinikinius kraujo ir šlapimo tyrimus, daro
elektrokardiogramas; fluorogramas ar tiria
tuberkuliozinius mėginius, pacientus testuoja,
taikydamas dozuotą fizinį krūvį. Sporto medicinos
gydytojas įvertina tiriamo sportuojančio asmens
sveikatos ir funkcinę būkles, jo tyrimų rezultatus,
nustato sveikatos potencialo rodiklius, fizinį
išsivystymą, organizmo adaptaciją pasirinktai sportinei
veiklai ir krūviams, nukreipia, jei reikia, konsultuotis pas
specialistą (oftalmologą, otolaringologą, chirurgą,
stomatologą, ginekologą, neurologą ir kt.), pateikia
išvadą, ar gali tikrinamas asmuo lankyti pasirinktos
sporto šakos treniruotes ir dalyvauti varžybose, pateikia
atitinkamas rekomendacijas dėl fizinio krūvio apimties
ir intensyvumo, traumų profilaktikos, nurodo kito
patikrinimo datą, taiko, jei reikia, medicininės
reabilitacijos priemones; tvarko sportuojančių asmenų
sveikatos tikrinimo dokumentus.

222170

Aviacijos medicinos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aviacijos medicinos gydytojas

Description:

222171

Klinikinės fiziologijos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Klinikinės fiziologijos gydytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojas, kuris išmano širdies ir kraujagyslių,
Explanatory
kvėpavimo sistemos ir nervų ligų fiziologiją ir
notes:
patologiją. Jis dirba ligoninių klinikinės fiziologijos (ar
juos atitinkančiuose) skyriuose, poliklinikose, slaugos ir
globos namuose. Klinikinės fiziologijos gydytojas
pacientams atlieka diagnostines procedūras,
kvalifikuotai atlieka ir vertina specialiuosius tyrimus:
elektrofiziologinį, poligrafinius tyrimus miegant, taip
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pat pletizmografiją, kaklo kraujagyslių doplerinę
flaumetriją, kaklo kraujagyslių dvigubąjį skenavimą,
kapiliaroskopiją ir kt., išmano socialinę mediciną ir
sveikatos apsaugos organizavimą, medicinos etikos ir
deontologijos reikalavimus.
222172

Laboratorinės medicinos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laboratorinės medicinos gydytojas

Description:

222173

Vaikų intensyvios terapijos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaikų intensyvios terapijos gydytojas

Description:

222174

Karo medicinos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Karo medicinos gydytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojas, kuris atlieka asmens sveikatos priežiūrą,
Explanatory
teikia būtinąją medicinos pagalbą kariams ir įgyvendina notes:
visuomenės sveikatos priežiūros priemones jų tarnybos
vietoje - kariniame dalinyje. Jis privalo turėti galiojančią
pirminės medicinos praktikos gydytojo licenciją arba
specializuotą medicinos praktikos licenciją (bendrosios
praktikos gydytojo, terapeuto, chirurgo, stomatologo,
neurologo ir kt.), baigtą bazinį kario kursą (arba atlikęs
privalomąją karo tarnybą) ir būti baigęs specialųjį karo
medicinos gydytojo kursą ir turėti karo medicinos
gydytojo sertifikatą. Pagal savo kompetenciją jis
savarankiškai teikia medicinos pagalbą svarbioms karių
organizmo funkcijoms palaikyti, sugrąžinti ir išvengti
ilgalaikių ar negrįžtamų patologinių organizmo
pokyčių, diagnozuoja, gydo ligas, atlieka procedūras,
jeigu reikia – nukreipia karius konsultuotis ar gydytis į
valstybės ir savivaldybių viešąsias asmens sveikatos
priežiūros įstaigas arba kitas uždarąsias biudžetines
sveikatos priežiūros įstaigas.

222175

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas

Description:

222176

Socialinės pediatrijos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Socialinės pediatrijos gydytojas

Description:
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222177

Abdominalinės onkochirurgijos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Abdominalinės onkochirurgijos gydytojas

Description:

222178

Krūtų onkochirurgijos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Krūtų onkochirurgijos gydytojas

Description:

222179

Gydytojas teismo psichiatras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas teismo psichiatras

Description:

222180

Gydytojas priklausomybės ligų psichiatras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas priklausomybės ligų psichiatras

Description:

222181

Manualinės terapijos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Manualinės terapijos gydytojas

Description:

222182

Gydytojas homeopatas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas homeopatas

Description:

222183

Intervencinės kardiologijos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Intervencinės kardiologijos gydytojas

Description:

222184

Gydytojas endoskopuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas endoskopuotojas

Description:

Aiškinamosios

Gydytojas, kuris atlieka tyrimus, kurių metu

Explanatory
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pastabos:

endoskopine medicinos įranga nustato ligą ar jos
notes:
simptomus, juos registruoja, aprašo ir įvertina. Jis turi
mokėti kvalifikuotai atlikti ir įvertinti šiuos tyrimus,
gebėti kvalifikuotai atlikti gydomąsias procedūras.
Tyrimo ar gydomosios procedūros metu įvykus
komplikacijai, skubiai pranešti pacientą gydančiam
specialistui, padėti organizuoti būtiną skubią medicinos
pagalbą. Jis turi išmanyti ezofagoskopiją,
ezofagogastroskopiją, ezofagogastroduodenoskopiją,
duodenoskopiją, rektoromanoskopiją, sigmoskopiją,
kolonoskopiją, choledochoskopiją, laparoskopiją. Jis
privalo būti susipažinęs su visomis metodikomis, kurias
taiko gydytojai endoskopuotojai, tirti ir atlikti
gydomąsias procedūras pagal gydytojo
endoskopuotojo kompetenciją, išmanyti kenksmingus
veiksnius, susijusius su gydytojo endoskopuotojo
darbu, laikytis saugaus darbo taisyklių.

222185

Gydytojas citologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas citologas

Description:

222186

Gydytojas vaikų anesteziologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas vaikų anesteziologas

Description:

222187

Gydytojas vaikų oftalmologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas vaikų oftalmologas

Description:

222188

Gydytojas vaikų urologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas vaikų urologas

Description:

222189

Gydytojas vaikų neurochirurgas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas vaikų neurochirurgas

Description:

222190

Mokslo darbuotojas {gydymas}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {gydymas}

Description:
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2222

Gydytojai odontologai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gydytojai odontologai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojai odontologai dirba mokslinį tiriamąjį darbą,
Explanatory
tobulina ir kuria koncepcijas, teorijas ir metodikas ir
notes:
taiko odontologijos žinias. Atliekamos užduotys: (a)
dantų ir su jais susijusių sutrikimų ir ligų bei
profilaktikos ir gydymo metodų tyrimai; (b) diagnozių
nustatymas, būtino odontologinio gydymo nustatymas
ir suteikimas; (c) dantų ar burnos susirgimų bei
sutrikimų gydymas chirurginiu, terapiniu ar kitokiu
būdu; (d) dalyvavimas visuomeninėse akcijose,
kuriomis siekiama palaikyti ar pagerinti burnos
sveikatos bei dantų priežiūros standartus; (e) mokslinių
straipsnių ir ataskaitų rengimas; (f) susijusių užduočių
atlikimas; (g) vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia
priskiriamų profesijų pavyzdžiai: 2222 01 Gydytojas
odontologas 2222 02 Burnos chirurgas 2222 03
Gydytojas ortodontas 2222 04 Gydytojas
periodontologas

222201

Gydytojas odontologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas odontologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojas odontologas gali teikti odontologines
Explanatory
paslaugas suaugusiems ir vaikams. Gydytojas
notes:
odontologas turi mokėti savarankiškai ir profesionaliai:
teikti būtinąją medicinos ir odontologinę pagalbą;
formuoti vaikų ir suaugusiųjų burnos higienos įgūdžius;
organizuoti odontologinių ligų profilaktiką; išaiškinti
sąkandžio anomalijų priežastis; gydyti paprastą ir
sudėtingą ėduonį; gydyti nekariozinės kilmės dantų
ligas; diagnozuoti ir gydyti periodontitą, atlikti
priedančio audinių intervencijas ir operacijas (nuimti
akmenis, esančius virš dantenų ir po jomis, atlikti
papilektomiją, fremulotomiją, gingivotomiją, kiuretažą);
diagnozuoti ir gydyti liežuvio bei burnos gleivinės ligas;
išaiškinti ikivėžines burnos ertmės ligas; atlikti vėžinę
anesteziją; išrauti dantis ir šaknis; diagnozuoti ir gydyti
ūminius odontogeninės kilmės žandikaulių uždegimus
(periostitą, alveolitą); suteikti pirmąją pagalbą ištikus
dantų ir žandikaulių traumai; diagnozuoti (pagal
galimybes ir kvalifikaciją) įvairias chirurgines ligas ir
nukreipti pacientus į atitinkamas gydymo įstaigas
konsultuoti ir gydyti; Gydytojo odontologo
kompetencija gali būti išplėsta, kai jis nustatyta tvarka
įsigyja sertifikatą.

222202

Burnos chirurgas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Burnos chirurgas

Description:
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222203

Gydytojas ortodontas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas ortodontas

Description:

222204

Gydytojas periodontologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas periodontologas

Description:

222205

Gydytojas endodontologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas endodontologas

Description:

222206

Gydytojas odontologas ortopedas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas odontologas ortopedas

Description:

222207

Gydytojas vaikų odontologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas vaikų odontologas

Description:

222208

Veido ir žandikaulių chirurgas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Veido ir žandikaulių chirurgas

Description:

222209

Mokslo darbuotojas {odontologija}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {odontologija}

Description:

2223

Veterinarai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Veterinarai

Description:

Aiškinamosios

Veterinarai dirba mokslinį tiriamąjį darbą, tobulina ir

Explanatory
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pastabos:

kuria koncepcijas, teorijas ir metodikas bei taiko
medicinines veterinarijos žinias. Atliekamos užduotys:
(a) mokslinių tiriamųjų darbų atlikimas, koncepcijų,
teorijų ir metodikų kūrimas ir tobulinimas; (b) gyvūnų
susirgimų ar sužeidimų ištyrimas ir diagnozavimas; (c)
gyvūnų gydymas chirurginiu ar terapiniu būdu; (d)
pieningų ir kitų galvijų bandų tyrimas bei skiepijimas
nuo ligų; (e) konsultavimas galvijų auginimo ir veisimo
klausimais; (f) gyvulinio maisto ar maisto, kurio
sudėtyje yra gyvulinių žaliavų, skirto žmonių mitybai,
kokybės, švarumo ir patikimumo ištyrimas; (g) gyvūnų
sveikatos tyrimas epidemiologiškai ir radiologiškai bei
kitais metodais; (h) mokslinių straipsnių ir ataskaitų
rengimas; (i) susijusių užduočių atlikimas; (j)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2223 04 Veterinarijos gydytojas
2223 05 Mokslo darbuotojas {veterinarija}

222304

Veterinarijos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Veterinarijos gydytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Veterinarijos gydytojai gydo naminius gyvūnus,
sportinius ir laboratorinius gyvūnus, apsaugo žmones
nuo užkrečiamųjų ligų, kurias šie gyvūnai platina, tiria
gyvulininkystės produktus ir žaliavas. Veterinarijos
gydytojai tiria gyvūnų ir paukščių kūno sandarą,
organizme vykstančius procesus, nustato ligų
priežastis, požymius, taiko įvarius diagnozavimo ir
gydymo metodus: apžiūri gyvūnus, diagnozuoja ligas,
tvarsto žaizdas, įtveria lūžusius kaulus, operuoja, skiria
vaistus ir skiepija nuo užkrečiamųjų ligų, gydo gyvulius
chirurgiškai ir vaistais, konsultuoja šeimininkus dėl
priežiūros ir veisimo. Veterinarijos gydytojai skiepija
gyvūnus nuo ligų, kuriomis gali užsikrėsti ir žmonės,
pavyzdžiui, nuo pasiutligės, atlieka skrodimus, tyrinėja
gyvūnų patologijas, atsirandančias dėl herbicidų ir
pesticidų naudojimo žemės ūkyje. Veterinarijos
gydytojai dirba maisto perdirbimo inspekcijose ir
tarnybose, kontroliuoja gyvulių skerdimo ir mėsos
perdirbimo įmones, gaminamų produktų kokybę, nes
užkrėstas maistas gali būti pavojingas žmonėms.
Veterinarijos gydytojai yra bendrosios praktikos
gydytojai, t.y. gydo visų rūšių gyvūnus, daugiausia
kates, šunis, paukščius. Kai kurie specializuojasi – gydo
tik smulkius gyvūnus. Kiti apžiūri ir gydo tik naminius
galvijus ir arklius. Dalis veterinarijos gydytojų
specializuojasi žuvivaisoje ar paukštininkystėje, dirba
zoologijos soduose, akvariumuose, gyvūnų
laboratorijose.

Explanatory
notes:

222305

Mokslo darbuotojas {veterinarija}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {veterinarija}

Description:

2224

Vaistininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Vaistininkai

Description:
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Aiškinamosios
pastabos:

Vaistininkai taiko farmacijos koncepcijas ir teorijas,
Explanatory
ruošdami, skirstydami ar parduodami medikamentus ar notes:
vaistus. Atliekamos užduotys: (a) medikamentų pagal
gydytojų, stomatologų ir veterinarų receptus arba
pagal nustatytas formules ruošimas ir vadovavimas jų
gamybai; (b) receptų tikrinimas, kad nebūtų viršytos
nurodytos dozės, ir kad pacientas ar gydantis asmuo
teisingai suprastų vaistų vartojimo instrukcijas,
konsultavimas dėl galimo vaistų nesuderinamumo
vartojant kartu su kitais vaistais; (c) medikamentų ir
vaistų išdavimas ligoninėse ar jų pardavinėjimas
vaistinėse; (d) vaistų, o ypač narkotikų, nuodų ir
priklausomybę sukeliančių vaistų, registravimas; (e)
vaistų bandymas, siekiant nustatyti vaistų tapatybę,
grynumą ir stiprumą; (f) dalyvavimas tobulinant
kontrolę ir normas; (g) mokslinių straipsnių ir ataskaitų
rengimas; (h) susijusių užduočių atlikimas; (i)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2224 01 Vaistininkas homeopatas
2224 02 Veterinarijos vaistininkas 2224 03 Bendrosios
praktikos vaistininkas 2224 04 Klinikinis vaistininkas

222401

Vaistininkas homeopatas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaistininkas homeopatas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vaistininkas homeopatas organizuoja homeopatijos
Explanatory
vaistų ir vaistinių medžiagų gamybos techninį procesą notes:
ir gamina homeopatijos vaistus vaistinėse, farmacijos
pramonės įmonėse, kontroliuoja homeopatijos vaistų
kokybę, organizuoja platinimą vaistų platinimo
įmonėse, parduoda homeopatijos vaistus, paruošia
homeopatijos vaistines medžiagas, užsiima moksline farmacine veikla: organizuoja ir vykdo homeopatijos
vaistų ir vaistinių medžiagų gamybos techninį procesą;
parduoda ir platina homeopatijos vaistus; paruošia
homeopatijos vaistines medžiagas; pateikia informaciją
apie homeopatijos vaistus, paaiškina vartojimą; atlieka
su minėtais darbais susijusias užduotis; vadovauja
kitiems darbuotojams.

222402

Veterinarijos vaistininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Veterinarijos vaistininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Veterinarijos vaistininkas organizuoja veterinarijos
vaistų ir vaistinių medžiagų gamybos techninį procesą
ir gamina veterinarijos vaistus vaistinėse, farmacijos
pramonės įmonėse, kontroliuoja veterinarijos vaistų
kokybę, organizuoja platinimą vaistų platinimo
įmonėse, parduoda veterinarijos vaistus, paruošia
veterinarijos vaistines medžiagas, užsiima moksline farmacine veikla: organizuoja ir vykdo veterinarijos
vaistų ir vaistinių medžiagų gamybos techninį procesą;
parduoda ir platina veterinarijos vaistus; paruošia
veterinarijos vaistines medžiagas; pateikia informaciją
apie veterinarijos vaistus, paaiškina vartojimą;
vadovauja kitiems darbuotojams.

Explanatory
notes:
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222403

Bendrosios praktikos vaistininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bendrosios praktikos vaistininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vaistininkai ruošia ir išduoda vaistus pagal gydytojų
Explanatory
išrašytus receptus. Gydytojai, stomatologai, veterinarai notes:
išrašo vaistų receptus, o vaistininkai vaistus išduoda
arba juos paruošia pagal nustatytas formules, taip pat
tikrina receptus, kad nebūtų viršytos dozės, paaiškina
pacientams, kaip vaistus vartoti, pataria dėl vartojimo
su kitais vaistais, konsultuoja apie kitus, gydytojo
neišrašytus vaistus. Stacionarioje gydymo įstaigoje
bendrosios praktikos vaistininkas informuoja medicinos
personalą apie vaistų parinkimą ir efektyvumą, dalijasi
žiniomis bei patirtimi su gydytojais. Bendrosios
praktikos vaistininkas privalo išmanyti vaistų sudėtį, jų
vartojimo ypatumus ir poveikį. Dauguma
standartinėmis dozėmis pagamintų vaistų yra gaunami
iš gamintojų. Pacientų receptai yra registruojami.
Bendrosios praktikos vaistininkas stebi ir registruoja
alergijas, pripratimą sukeliančius vaistus, narkotines
medžiagas, vaistus išbando, siekdamas nustatyti jų
tapatumą ir grynumą. Registruodami vaistus ir
rašydami etiketes, bendrosios praktikos vaistininkai
naudoja kompiuterius. Vaistinės savininkas ar vedėjas
turi papildomų administracinių pareigų: užsako vaistus
ir kitas medicinos bei higienos prekes, samdo ir prižiūri
personalą bei vaistinę. Bendrosios praktikos
vaistininkas dirba patalpose, t.y. vaistinėse ar
laboratorijose. Ligoninių vaistininkams tenka dirbti
vakarais ir savaitgaliais.

222404

Klinikinis vaistininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Klinikinis vaistininkas

Description:

222405

Vaistininkas analitikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaistininkas analitikas

Description:

222407

Vaistininkas farmakognostas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaistininkas farmakognostas

Description:

222408

Vaistininkas technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaistininkas technologas

Description:
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222409

Vaistininkas ekspertas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaistininkas ekspertas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vaistininkas ekspertas tiria vaistus ir vaistines
Explanatory
medžiagas įvairiose terpėse, kaupia ir sistemina
notes:
duomenis apie vaistus ir vaistines medžiagas, atlieka
ekspertizes, rengia, kaupia, sistemina mokymo,
mokslinę normatyvinę - techninę informacinę literatūrą:
tiria vaistus ir vaistines medžiagas įvairiose terpėse;
bando vaistus siekdamas nustatyti vaistų tapatybę;
rengia mokslinius straipsnius ir ataskaitas; atlieka
duomenų apie vaistus ir vaistines medžiagas
ekspertizes; atlieka su išvardytais darbais susijusias
užduotis; vadovauja kitiems darbuotojams. Vaistininkas
ekspertas gali dirbti teismo medicinos tarnyboje bei
mokslo įstaigose.

222410

Mokslo darbuotojas {farmacija}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {farmacija}

Description:

2225

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai dirba
Explanatory
mokslinį tiriamąjį darbą, kuria ir tobulina koncepcijas,
notes:
teorijas ir metodikas ir taiko susirgimų profilaktikos
priemones. Atliekamos užduotys: (a)susirgimų
profilaktikos priemonių įgyvendinimas; (b)visuomenės
sveikatos kontrolės vykdymas; (c)visuomenės sveikatos
saugos ekspertizės atlikimas; (d)dalyvavimas kuriant ir
įgyvendinant visuomenės sveikatos teisės aktus,
padedančius saugoti ir skatinti visuomenės
sveikatingumą; (e)visuomenės sveikatos programų
kūrimas ir įgyvendinimas; (f)visuomenės sveikatos
mokymas; (g)mokslinių straipsnių ir ataskaitų rengimas;
(h)panašių užduočių atlikimas; (i)vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai:
2225 01 Visuomenės sveikatos specialistas 2225 02
Sveikatos ekologas 2225 03 Gydytojas parazitologas
2225 04 Gydytojas epidemiologas

222501

Visuomenės sveikatos specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Visuomenės sveikatos specialistas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Visuomenės sveikatos specialistas yra medicinos
specialistas, kurio darbo sritis – visuomenės sveikata:
stebi ir vertina visuomenės sveikatos fizinės ir
socialinės aplinkos būklę; nustato visuomenės
sveikatos poreikius; įgyvendina visuomenės sveikatos
saugos priemones; organizuoja ir vykdo visuomenės

Explanatory
notes:
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sveikatos programas; vykdo tyrimus, aiškinančius ligų
priežastis ir profilaktikos galimybes; vykdo visuomenės
sveikatos mokymą.
222502

Sveikatos ekologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sveikatos ekologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Sveikatos ekologas analizuoja antropogeninės kilmės
Explanatory
teršalus, stebi, vertina ir tiria jų įtaką gyventojų
notes:
sveikatai: stebi, analizuoja ir vertina antropogeninį
užterštumą; stebi, analizuoja ir vertina gyventojų
sveikatos būklę; tiria gyventojų mitybą, teikia praktines
sveikos mitybos rekomendacijas; išaiškina kenksmingus
sveikatai darbo aplinkos veiksnius, įvertina jų įtaką
sveikatai; teikia rekomendacijas vykdomajai valdžiai,
kaip gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę; tiria
gyventojų pranešimus ir nusiskundimus dėl aplinkos ir
buities sąlygų; dalyvauja rengiant ir įgyvendinant
sveikatos ir ekologines programas; kontroliuoja, kaip
praktiškai įgyvendinamos teiktos rekomendacijos
sveikatos klausimais; atlieka maisto produktų ir
būtinųjų gaminių nekenksmingumo sveikatai
ekspertizę; vykdo visuomenės aplinkos sveikatos
mokymą.

222503

Gydytojas parazitologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas parazitologas

Description:

222504

Gydytojas epidemiologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas epidemiologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojas epidemiologas – visuomenės sveikatos
specialistas, kuris tiria ligas arba kitas sveikatos būkles,
organizuoja ligų epidemiologinę kontrolę. Gydytojas
epidemiologas analizuoja visuomenės sveikatos
rodiklius, atlieka sergamumo bei ligotumo įvairiomis
ligomis monitoringą ir priklausomybės nuo daugelio
veiksnių analizę, sprendžia ligų epidemiologinės
priežiūros, epidemiologinės kontrolės ir prognozės
klausimus, propaguoja sveiką gyvenseną: atlieka
infekcinių ir neinfekcinių ligų etiologiją, patogenezę,
kliniką, diagnostiką, epidemiologiją, taiko
epidemiologinės priežiūros ir kontrolės organizavimo
metodus ir būdus; įvertina aplinkos rizikos veiksnius ir
nustato kontrolės metodus; organizuoja infekcinių ir
neinfekcinių ligų epidemiologinę priežiūrą; atlieka
epideminių židinių, protrūkių, epidemijų ir neinfekcinių
ligų grupinių susirgimų tyrimą, siūlo epidemiologinės
kontrolės priemones; nustatyta tvarka organizuoja
užkrečiamųjų ligų imunoprofilaktiką, planuoja
skiepijimo procedūras, įvertina kolektyvinį imunitetą;
nustato prioritetines visuomenės sveikatos problemas
ir jas lemiančius veiksnius; sudaro epidemiologinės
kontrolės programas ir organizuoja jų įgyvendinimą;
planuoja ir atlieka epidemiologinius aprašomuosius,
analitinius ir eksperimentinius tyrimus; prognozuoja

Explanatory
notes:
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epidemines situacijas.
222505

Vaikų higienos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaikų higienos gydytojas

Description:

222506

Higienos laboratorijos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Higienos laboratorijos gydytojas

Description:

222507

Mitybos higienos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mitybos higienos gydytojas

Description:

222508

Aplinkos higienos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aplinkos higienos gydytojas

Description:

222509

Radiacinės higienos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radiacinės higienos gydytojas

Description:

222510

Sveikatos priežiūros vadybininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sveikatos priežiūros vadybininkas

Description:

222511

Gydytojas edukologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas edukologas

Description:

222512

Bendrosios higienos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bendrosios higienos gydytojas

Description:
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222513

Darbo higienos gydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbo higienos gydytojas

Description:

222514

Dezinfektologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dezinfektologas

Description:

222515

Gydytojas mikrobiologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojas mikrobiologas

Description:

222516

Mokslo darbuotojas {visuomenės sveikatos priežiūra}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {visuomenės sveikatos priežiūra}

Description:

2229

Kitur nepriskirti sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos specialistai (išskyrus slaugos specialistus)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti sveikatos priežiūros, farmacijos ir
veterinarijos specialistai (išskyrus slaugos specialistus)

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šiam pogrupiui priskiriami sveikatos priežiūros,
Explanatory
farmacijos ir veterinarijos specialistai (išskyrus slaugos notes:
specialistus), kurie nepriskirti kitiems 222 grupės
“Sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos
specialistai (išskyrus slaugos specialistus)” pogrupiams.
Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai: 2229 01 Aplinkos
chemikas 2229 02 Kineziterapeutas (universitetinis
išsilavinimas) 2229 03 Medicinos biologas 2229 04
Radiobiologas

222901

Aplinkos chemikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aplinkos chemikas

Description:

222902

Kineziterapeutas (universitetinis išsilavinimas)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kineziterapeutas (universitetinis išsilavinimas)

Description:
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Aiškinamosios
pastabos:

Kineziterapeutai dirba su pacientais, turinčiais fizinių
Explanatory
sutrikimų, taiko įvairias kineziterapijos priemones:
notes:
gydomąją gimnastiką, masažą, treniruoklius, pratimus
baseine ir kt., konsultuoja pacientus ir jų šeimos narius
Kineziterapija (graikiškai kinesis – judesys) – tai
gydymas judesiu. Kineziterapeuto veiklos tikslas –
išmokyti žmones, turinčius funkcinių sutrikimų, gyventi
savarankiškai, kompensuoti jų negalią judesiu ir kitais
fiziniais veiksniais. Gydytojas diagnozuoja ligą ir
paskiria kineziterapijos procedūras. Kineziterapeutai
įvertina paciento fizinį pajėgumą ir aktyvumą,
psichomotorinę būklę, sudaro gydymo programą ir
parenka kineziterapijos priemones: gydomąją
gimnastiką, žaidimus, dozuotą ėjimą, treniruoklius,
raumenų elektrostimuliacijas, pratimus baseine,
plaukimą ir kt. Svarbiausias šių procedūrų taikymo
principas – tai “sąmoningumas”, t.y. kineziterapeutai
turi išaiškinti pacientui kiekvieno pratimo svarbą,
skatinti savarankiškumą. Kineziterapeutai turi tinkamai
nuteikti pacientą darbui. Komunikabilumas,
geranoriškumas, mokėjimas išklausyti – svarbiausi šių
specialistų bruožai. Labai svarbus kineziterapeutų
darbo aspektas – asmeninė kūno kultūra ir fizinio
pajėgumo didinimas, kad galėtų geriau padėti savo
pacientams. Kineziterapeutai dirba medicinos, vaikų
gydymo ir ugdymo įstaigose, socialinės reabilitacijos ir
sveikatos kabinetuose, privačiose klinikose,
palaikomojo gydymo ir slaugos institucijose. Jie
vadovauja jaunesniajam personalui (kineziterapeuto
padėjėjams), bendradarbiauja su kitais reabilitacijos
komandos nariais, pildo medicininę dokumentaciją,
moko ir konsultuoja pacientus bei jų šeimų narius. Taip
pat gali dirbti ir mokslo tiriamąjį darbą, steigti
visuomenines draugijas ir dalyvauti jų veikloje. Labai
svarbu asmeninė kūno kultūra, profesionalus rankų
darbas, puikūs bendravimo gebėjimai, noras padėti
sergantiems žmonėms.

222903

Medicinos biologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medicinos biologas

Description:

222904

Radiobiologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radiobiologas

Description:

222905

Medicinos entomologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medicinos entomologas

Description:

222906

Medicinos genetikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medicinos genetikas

Description:
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222907

Medicinos mikrobiologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medicinos mikrobiologas

Description:

222908

Medicinos parazitologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medicinos parazitologas

Description:

222909

Ergoterapeutas (universitetinis išsilavinimas)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ergoterapeutas (universitetinis išsilavinimas)

Description:

222911

Teismo medicinos ekspertas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teismo medicinos ekspertas

Description:

222917

Sveikatos edukologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sveikatos edukologas

Description:

222918

Kineziologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kineziologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kineziologas - tai specialistas, kurio darbo sritis Explanatory
visuomenės ir asmens sveikata. Kineziologo veikla
notes:
susijusi su visuomenės sveikata ir ligomis. Šio
specialisto darbas papildo ir klinikinę mediciną, nes jis
rūpinasi asmens, šeimos ar atskirų visuomenės grupių
sveikatos išsaugojimu ir stiprinimu, bet ne ligonių
gydymu. Darbo sritis - fizinio poveikio priemonių
taikymas saugant ir stiprinant asmens ir visuomenės
sveikatą: įvairaus amžiaus žmonių fizinio pajėgumo ir
sveikatos būklės vertinimas, panaudojant specialius
testus, funkcinius mėginius ir asmenų nukreipimas į
įvairias sveikatos mokyklas, sveikatos centrus, klubus ar
gydymo įstaigas; bendradarbiavimas su medicinos
specialistais, kuriant ir įgyvendinant sveikatos
stiprinimo programas, jų efektyvumo sekimas ir
įvertinimas; kineziterapijos priemonių sveikatos
stiprinimui taikymas individualiems asmenims;
individualių sveikos gyvensenos programų sudarymas;
fizinio aktyvumo programų asmenims su viršsvoriu ar
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nepakankamu fiziniu pajėgumu parengimas ir
taikymas; praktinis sveikatos ugdymo programų
gyventojų grupėse (sveikų ir ligonių) organizavimas,
ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų; jaunų
žmonių; moterų; vyresnio amžiaus žmonių; asmenų su
rizikos faktoriais; sergančių lėtinėmis ligomis (persirgę
miokardo infarktu, insultu, sergantys hipertonine liga,
cukralige ir kt.); invalidų. metodiškai pagristų įvairių
fizinio aktyvumo formų diegimas ir jų integracija į
visuomenės sveikatos stiprinimo programas.
222919

Mokslo darbuotojas {kitos sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos sritys (išskyrus slaugos specialistus)}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {kitos sveikatos priežiūros,
farmacijos ir veterinarijos sritys (išskyrus slaugos
specialistus)}

Description:

223

Slaugos ir akušerijos specialistai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Slaugos ir akušerijos specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Slaugos specialistai taiko medicinos žinias ir principus, Explanatory
susijusius su kūdikių gimimu, ligonių, sužeistųjų ar
notes:
neįgaliųjų slauga, gimdyvių bei jų naujagimių priežiūra.
Pagrindinės atliekamos užduotys: praktinė pagalba
gydytojams, taikant profilaktines ir gydomąsias
priemones, medicinos pagalbos suteikimas skubiais
atvejais, kai nėra gydytojų; profesionalios slaugos ir
priežiūros paslaugų teikimas ligoniams, sužeistiesiems,
žmonėms su fizine ar psichine negalia ir kitiems
asmenims, kuriems reikia tokios priežiūros,
vadovavimas pagalbiniam slaugos personalui;
gimdymo priėmimas ir pagalba gimdymo metu,
motinų konsultavimas kūdikio priežiūros klausimais.
Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbuotojams. Reikėtų pažymėti, kad atsižvelgiant į
konkrečias užduotis ir atsakomybę, jas atliekant, bei
nacionalinius išsilavinimo lygmens ir kvalifikacijos
reikalavimus, kai kurias čia priskiriamas profesijas tiktų
priskirti 323 grupei "Slaugos specialistai". Šioje grupėje
išskiriamas toks pogrupis: 2230 Slaugos specialistai

2230

Slaugos specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Slaugos specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Slaugos specialistai padeda gydytojams, atlieka jų
Explanatory
darbą skubiais atvejais, kai nėra gydytojo, teikia
notes:
profesionalią slaugą ligoniams, sužeistiesiems,
žmonėms su psichine ir fizine negalia ir kitiems
asmenims, kuriems reikia tokios priežiūros, priima
gimdymą ar padeda gimdymo metu, užtikrina priežiūrą
priešgimdyminiu ir pogimdyminiu laikotarpiu, moko
tėvus kūdikio priežiūros. Atliekamos užduotys: (a)
ligonių, sužeistųjų, neįgaliųjų ar kitų pacientų, o taip
pat naujagimių ir jų motinų slauga ir gydymas
profilaktinėmis arba terapinėmis priemonėmis
ligoninėse, klinikose ar kitose įstaigose; (b) pagalba
gydytojams, pradinio gydymo suteikimas tais atvejais,
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kai šalia nėra gydytojų; (c) medikamentų ir vaistų
išdavimas, tvarstymas, kitokių gydymo formų, kurias
paskyrė gydytojas, atlikimas; (d) slaugos ir
nemedicininio personalo atliekamų darbų priežiūra ir
koordinavimas, o taip pat pagalba chirurgams
operacijų metu; (e) dalyvavimas, fiziniam ar
psichologiniam gydymui paruošiant psichiškai
nesveikus pacientus; (f) dalyvavimas, paruošiant
žmones su fizine ir protine negalia socialinei
adaptacijai, lavinimui ar mokymui; (g) profesionalios
slaugos paslaugų teikimas pacientams jų namuose; (h)
profesionalios slaugos ir priežiūros paslaugų teikimas
bendruomenėje ar darbo vietose ar konsultavimas šiais
klausimais; (i) konsultavimas medicinos pagalbos
klausimais mokyklose, įmonėse ir kitose organizacijose;
(j) nėščiųjų bendros sveikatos būklės ir nėštumo eigos
kontroliavimas, jų konsultavimas bei globa; (k)
normalaus gimdymo priėmimas ir pagalba gydytojams
sudėtingo gimdymo metu; (l) motinų lankymas
pogimdyminiu laikotarpiu, stebint jų sveikatą, tikrinant
kūdikių vystymąsi ir mokant tėvus kūdikio priežiūros;
(m) konsultavimas nėštumo kontrolės klausimais; (n)
susijusių užduočių atlikimas; (o) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai:
2230 01 Bendrosios praktikos slaugytojas
(universitetinis išsilavinimas) 2230 02 Mokslo
darbuotojas {slauga}
223001

Bendrosios praktikos slaugytojas (universitetinis išsilavinimas)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bendrosios praktikos slaugytojas (universitetinis
išsilavinimas)

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Teikia profesionalias ligonių priežiūros paslaugas ir
Explanatory
administruoja ligoninių, klinikų ir kitų medicininės
notes:
slaugos bei gydymo įstaigų darbą: prižiūri ir
koordinuoja slaugos specialistų ir nemedicininio
personalo atliekamus darbus; organizuoja
profesionalios slaugos ir priežiūros paslaugas
ligoniams, sužeistiesiems, žmonėms su psichine ir fizine
negalia ir kitiems asmenims, kuriems reikia tokios
priežiūros; kontroliuoja nėščiųjų bendrąją sveikatos
būklę ir nėštumo eigą, konsultuoja ir globoja
besilaukiančias; užtikrina priežiūrą priešgimdyminiu ir
pogimdyminiu laikotarpiu, organizuoja kūdikio
priežiūros kursus tėvams; dalyvauja, ruošiant žmones
su fizine ir protine negalia socialinei adaptacijai,
lavinimui ar mokymui; gali konsultuoti medicinos
pagalbos klausimais mokyklose, įmonėse ir
organizacijose; gali konsultuoti nėštumo kontrolės
klausimais; teikia profesionalias slaugos ir priežiūros
paslaugas bendruomenėje ar darbo vietose bei gali
konsultuoti šiais klausimais; Gali būti paskirtas kitų
darbuotojų vadovu.

223002

Mokslo darbuotojas {slauga}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {slauga}

Description:
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23

Mokymo specialistai

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogrupis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Mokymo specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mokymo specialistai moko vienos ar kelių skirtingų
Explanatory
švietimo lygmenų dalykų teorijos ir praktikos, dirba
notes:
mokslinį tiriamąjį darbą, tobulina ar kuria koncepcijas,
teorijas ir darbo metodus, susijusius su jų dėstomais
dalykais, ir rengia mokslinius metodinius straipsnius bei
knygas. Šio pagrindinio pogrupio darbuotojų paprastai
atliekamos užduotys: vadovavimas tam tikro švietimo
lygmens pamokoms, kursams ar konsultacijoms, taip
pat privatus mokymas; suaugusiųjų neraštingumo
likvidavimo programos įgyvendinimas, neįgaliųjų
mokymas ir lavinimas; mokymo planų kūrimas ir
keitimas; patarimai dėl mokymo metodų ir vaizdinių
priemonių bei jų tikrinimas; dalyvavimas mokyklose ir
universitetuose sprendžiant mokymo organizavimo ir
kitus panašius klausimus; vadovavimas moksliniam
tiriamajam darbui, siekiant sukurti ar patobulinti
koncepcijas, teorijas ar metodikas, leidžiančias
praktiškai pritaikyti žinias pramonės ir kitose srityse;
mokslinių metodinių straipsnių ir knygų rengimas. Taip
pat gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbuotojams. Reikia pažymėti, kad atsižvelgiant į
konkrečias užduotis ir atsakomybę, jas atliekant, bei
nacionalinius išsilavinimo ir kvalifikacijos reikalavimus,
kai kurias čia priskiriamas profesijas būtų galima
priskirti 33 pagrindiniam pogrupiui "Jaunesnieji
mokymo specialistai". Tai ypač pasakytina apie 233
grupę “Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai” ir
234 grupę “Specialiojo ugdymo mokytojai”. Šio
pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias
grupes: 231 Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo
mokslo įstaigų dėstytojai 232 Vidurinio ir papildomojo
ugdymo ir profesijos mokytojai 233 Pradinio ir
ikimokyklinio ugdymo mokytojai 234 Specialiojo
ugdymo mokytojai 235 Kiti mokymo specialistai 236
Aukštesniųjų studijų dėstytojai

231

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų dėstytojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų
dėstytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų
Explanatory
dėstytojai dėsto skirtingų švietimo lygmenų dalykus
notes:
baigusiems vidurinę mokyklą, dirba tiriamąjį darbą,
tobulina ar kuria koncepcijas, teorijas ar darbo
metodus, susijusius su jų dėstomais dalykais, rengia
mokslinius metodinius straipsnius bei rašo knygas.
Pagrindinės atliekamos užduotys: mokymo planų
sudarymas ir keitimas; kursų, seminarų vedimas,
paskaitų skaitymas; dalyvavimas sprendžiant
universiteto mokymo organizavimo ar panašius
klausimus; mokslinio tiriamojo darbo atlikimas, siekiant
sukurti ar patobulinti koncepcijas, teorijas ar
metodikas, leidžiančias praktiškai pritaikyti žinias
pramonės ir kitose srityse; metodinių (mokslinių)
straipsnių ir knygų rengimas. Taip pat gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios
grupės profesijos skirstomos į šiuos pogrupius: 2311
Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų
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humanitarinių mokslų dėstytojai; 2312 Universitetų,
kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų meno dalykų
dėstytojai; 2313 Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo
mokslo įstaigų socialinių mokslų dėstytojai; 2314
Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų
fizinių mokslų dėstytojai; 2315 Universitetų, kolegijų ir
kitų aukštojo mokslo įstaigų biomedicinos mokslų
dėstytojai; 2316 Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo
mokslo įstaigų technologijos mokslų dėstytojai; 2317
Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų
paslaugų organizavimo ir saugos dalykų dėstytojai.
Šios grupės profesijos skirstomos pagal studijų sritis.
2311

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų humanitarinių mokslų dėstytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų
humanitarinių mokslų dėstytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų
Explanatory
humanitarinių mokslų dėstytojai dėsto kai kurių ar visų notes:
švietimo lygmenų dalykus baigusiems vidurinę
mokyklą, dirba mokslinį tiriamąjį darbą, tobulina bei
kuria koncepcijas, teorijas ir metodikas, rašo mokslinius
straipsnius ir knygas. Atliekamos užduotys: (a) mokymo
planų sudarymas ir keitimas, studijų programų pagal
reikalavimus rengimas; (b) paskaitų skaitymas,
vadovavimas konsultacijoms, seminarams ir
laboratoriniams darbams ar bandymams; (c) diskusijų ir
savarankiško studentų mąstymo skatinimas; (d)
vadovavimas studentų atliekamam eksperimentiniam ir
praktiniam darbui ir jo priežiūra; (e) egzaminų arba
testų organizavimas, taisymas, ir studento įvertinimas;
(f) vadovavimas aukštosios mokyklos absolventų arba
kitų fakulteto narių moksliniam darbui; (g) mokslinis
tiriamasis darbas, koncepcijų, teorijų ir metodikų
kūrimas, siekiant praktinio žinių pritaikymo socialinėje
ir kitose srityse; (h) vadovėlių, mokslinių straipsnių ir
mokymo medžiagos rengimas; (i) dalyvavimas
konferencijose ir seminaruose; (j) dalyvavimas
sprendžiant kolegijų ar universiteto fakultetų, biudžeto
ir kitus strateginius klausimus; (k) pagalba,
organizuojant fakultatyvią veiklą, pavyzdžiui, diskusijų
klubus; (l) panašių užduočių atlikimas; (m) vadovavimas
kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų
pavyzdžiai: 2311 01 Filosofijos dėstytojas 2311 02
Etikos dėstytojas 2311 03 Teologijos dėstytojas 2311
04 Religijos mokslų dėstytojas 2311 05 Menotyros
dėstytojas

231101

Filosofijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Filosofijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų

Explanatory
notes:
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užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas.
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231102

Etikos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Etikos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas.
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231103

Teologijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teologijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo

Explanatory
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pastabos:

tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas.
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231104

Religijos mokslų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Religijos mokslų dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
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231105

Menotyros dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Menotyros dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231106

Filologijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Filologijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį

Explanatory
notes:
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darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231107

Užsienio kalbos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Užsienio kalbos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231108

Gimtosios kalbos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gimtosios kalbos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų

Explanatory
notes:
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projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231109

Istorijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Istorijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231110

Archeologijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Archeologijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:

Explanatory
notes:
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rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231111

Etnologijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Etnologijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
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231112

Kitų humanitarinių mokslų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kitų humanitarinių mokslų dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

2312

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų meno dalykų dėstytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų
meno dalykų dėstytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų
Explanatory
meno dalykų dėstytojai dėsto kai kurių ar visų švietimo notes:
lygmenų dalykus baigusiems vidurinę mokyklą, dirba
mokslinį tiriamąjį darbą, tobulina bei kuria koncepcijas,
teorijas ir metodikas, rašo mokslinius straipsnius ir
knygas. Atliekamos užduotys: (a) mokymo planų
sudarymas ir keitimas, studijų programų pagal
reikalavimus rengimas; (b) paskaitų skaitymas,
vadovavimas konsultacijoms, seminarams ir
laboratoriniams darbams ar bandymams; (c) diskusijų ir
savarankiško studentų mąstymo skatinimas; (d)
vadovavimas studentų atliekamam eksperimentiniam ir
praktiniam darbui ir jo priežiūra; (e) egzaminų arba
testų organizavimas, taisymas, ir studento įvertinimas;
(f) vadovavimas aukštosios mokyklos absolventų arba
kitų fakulteto narių moksliniam darbui; (g) mokslinis
tiriamasis darbas, koncepcijų, teorijų ir metodikų
kūrimas, siekiant praktinio žinių pritaikymo kultūros ir
kitose srityse; (h) vadovėlių, mokslinių straipsnių ir
mokymo medžiagos rengimas; (i) dalyvavimas
konferencijose ir seminaruose; (j) dalyvavimas
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sprendžiant universiteto fakultetų ar kolegijų, biudžeto
ir kitus strateginius klausimus; (k) pagalba,
organizuojant fakultatyvią veiklą, pavyzdžiui, diskusijų
klubus; (l) panašių užduočių atlikimas; (m) vadovavimas
kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų
pavyzdžiai: 2312 01 Muzikos dėstytojas 2312 02
Atlikėjų meno dėstytojas 2312 03 Dailės dėstytojas
2312 04 Vaizduojamojo meno dėstytojas
231201

Muzikos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Muzikos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231202

Atlikėjų meno dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Atlikėjų meno dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:

Explanatory
notes:
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pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231203

Dailės dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dailės dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231204

Vaizduojamojo meno dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaizduojamojo meno dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų

Explanatory
notes:
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dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231205

Dizaino dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dizaino dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
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231206

Dailiųjų amatų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dailiųjų amatų dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231207

Teatro meno dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teatro meno dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį

Explanatory
notes:
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darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231208

Audiovizualinio meno dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audiovizualinio meno dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231209

Architektūros dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Architektūros dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų

Explanatory
notes:
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projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231210

Kitų meno dalykų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kitų meno dalykų dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

2313

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų socialinių mokslų dėstytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų
socialinių mokslų dėstytojai

Description:

Aiškinamosios

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų

Explanatory
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pastabos:

socialinių mokslų dėstytojai dėsto kai kurių ar visų
notes:
švietimo lygmenų dalykus baigusiems vidurinę
mokyklą, dirba mokslinį tiriamąjį darbą, tobulina bei
kuria koncepcijas, teorijas ir metodikas, rašo mokslinius
straipsnius ir knygas. Atliekamos užduotys: (a) mokymo
planų sudarymas ir keitimas, studijų programų pagal
reikalavimus rengimas; (b) paskaitų skaitymas,
vadovavimas konsultacijoms, seminarams ir
laboratoriniams darbams ar bandymams; (c) diskusijų ir
savarankiško studentų mąstymo skatinimas; (d)
vadovavimas studentų atliekamam eksperimentiniam ir
praktiniam darbui ir jo priežiūra; (e) egzaminų arba
testų organizavimas, taisymas, ir studento įvertinimas;
(f) vadovavimas aukštosios mokyklos absolventų arba
kitų fakulteto narių moksliniam darbui; (g) mokslinis
tiriamasis darbas, koncepcijų, teorijų ir metodikų
kūrimas, siekiant praktinio žinių pritaikymo socialinėje
ir kitose srityse; (h) vadovėlių, mokslinių straipsnių ir
mokymo medžiagos rengimas; (i) dalyvavimas
konferencijose ir seminaruose; (j) dalyvavimas
sprendžiant universiteto fakultetų ar kolegijų, biudžeto
ir kitus strateginius klausimus; (k) pagalba,
organizuojant fakultatyvią veiklą, pavyzdžiui, diskusijų
klubus; (l) panašių užduočių atlikimas; (m) vadovavimas
kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų
pavyzdžiai: 2313 01 Teisės dėstytojas 2313 02 Politikos
mokslų dėstytojas 2313 03 Vadybos ir verslo
administravimo dėstytojas 2313 04 Didmeninės ir
mažmeninės prekybos dėstytojas

231301

Teisės dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teisės dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
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231302

Politikos mokslų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Politikos mokslų dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231303

Vadybos ir verslo administravimo dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vadybos ir verslo administravimo dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį

Explanatory
notes:
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darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231304

Didmeninės ir mažmeninės prekybos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Didmeninės ir mažmeninės prekybos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231305

Rinkodaros ir reklamos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rinkodaros ir reklamos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų

Explanatory
notes:
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projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231306

Finansų, bankininkystės ir draudimo dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Finansų, bankininkystės ir draudimo dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231307

Buhalterinės apskaitos ir apmokestinimo dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Buhalterinės apskaitos ir apmokestinimo dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:

Explanatory
notes:
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rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231308

Viešojo administravimo dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Viešojo administravimo dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
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231309

Valdymo ir administravimo dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valdymo ir administravimo dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231310

Sekretorių ir raštvedžių darbo dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sekretorių ir raštvedžių darbo dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį

Explanatory
notes:
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darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231311

Darbo organizavimo dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbo organizavimo dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231312

Ekonomikos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ekonomikos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų

Explanatory
notes:
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projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231313

Sociologijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sociologijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231314

Kultūrologijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kultūrologijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:

Explanatory
notes:
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rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231315

Socialinio darbo dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Socialinio darbo dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
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231316

Vaikų priežiūros ir paslaugų jaunimui dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaikų priežiūros ir paslaugų jaunimui dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231317

Psichologijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Psichologijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį

Explanatory
notes:
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darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231318

Edukologijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Edukologijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231319

Ikimokyklinių įstaigų mokytojų rengimo dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ikimokyklinių įstaigų mokytojų rengimo dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų

Explanatory
notes:
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projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231320

Bendrųjų dalykų mokytojų rengimo dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bendrųjų dalykų mokytojų rengimo dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231321

Profesijos dalykų mokytojų rengimo dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Profesijos dalykų mokytojų rengimo dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:

Explanatory
notes:
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rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231322

Sporto dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sporto dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
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231323

Komunikacijos ir informacijos dalykų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Komunikacijos ir informacijos dalykų dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231324

Žurnalistikos ir reportažų rengimo dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žurnalistikos ir reportažų rengimo dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį

Explanatory
notes:
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darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231325

Bibliotekų, informacijos ir archyvų darbo dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bibliotekų, informacijos ir archyvų darbo dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231326

Kitų socialinių mokslų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kitų socialinių mokslų dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų

Explanatory
notes:
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projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
2314

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų fizinių mokslų dėstytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų
fizinių mokslų dėstytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų
Explanatory
fizinių mokslų dėstytojai dėsto kai kurių ar visų
notes:
švietimo lygmenų dalykus baigusiems vidurinę
mokyklą, dirba mokslinį tiriamąjį darbą, tobulina bei
kuria koncepcijas, teorijas ir metodikas, rašo mokslinius
straipsnius ir knygas. Atliekamos užduotys: (a) mokymo
planų sudarymas ir keitimas, studijų programų pagal
reikalavimus rengimas; (b) paskaitų skaitymas,
vadovavimas konsultacijoms, seminarams ir
laboratoriniams darbams ar bandymams; (c) diskusijų ir
savarankiško studentų mąstymo skatinimas; (d)
vadovavimas studentų atliekamam eksperimentiniam ir
praktiniam darbui ir jo priežiūra; (e) egzaminų arba
testų organizavimas, taisymas, ir studento įvertinimas;
(f) vadovavimas aukštosios mokyklos absolventų arba
kitų fakulteto narių moksliniam darbui; (g) mokslinis
tiriamasis darbas, koncepcijų, teorijų ir metodikų
kūrimas, siekiant praktinio žinių pritaikymo
informatikos ir kitose srityse; (h) vadovėlių, mokslinių
straipsnių ir mokymo medžiagos rengimas; (i)
dalyvavimas konferencijose ir seminaruose; (j)
dalyvavimas sprendžiant universiteto fakultetų ar
kolegijų, biudžeto ir kitus strateginius klausimus; (k)
pagalba, organizuojant fakultatyvią veiklą, pavyzdžiui,
diskusijų klubus; (l) panašių užduočių atlikimas; (m)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2314 01 Matematikos dėstytojas
2314 02 Statistikos dėstytojas 2314 03 Fizikos
dėstytojas 2314 04 Chemijos dėstytojas

231401

Matematikos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Matematikos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų

Explanatory
notes:
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dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231402

Statistikos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statistikos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
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231403

Fizikos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fizikos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231404

Chemijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Chemijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį

Explanatory
notes:
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darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231405

Biochemijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Biochemijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231406

Geologijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geologijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų

Explanatory
notes:
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projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231407

Geografijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geografijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231408

Informatikos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Informatikos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:

Explanatory
notes:
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rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231409

Kompiuterijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompiuterijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
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231410

Kitų fizinių mokslų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kitų fizinių mokslų dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

2315

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų biomedicinos mokslų dėstytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų
biomedicinos mokslų dėstytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų
Explanatory
biomedicinos mokslų dėstytojai dėsto kai kurių ar visų notes:
švietimo lygmenų dalykus baigusiems vidurinę
mokyklą, dirba mokslinį tiriamąjį darbą, tobulina bei
kuria koncepcijas, teorijas ir metodikas, rašo mokslinius
straipsnius ir knygas. Atliekamos užduotys: (a) mokymo
planų sudarymas ir keitimas, studijų programų pagal
reikalavimus rengimas; (b) paskaitų skaitymas,
vadovavimas konsultacijoms, seminarams ir
laboratoriniams darbams ar bandymams; (c) diskusijų ir
savarankiško studentų mąstymo skatinimas; (d)
vadovavimas studentų atliekamam eksperimentiniam ir
praktiniam darbui ir jo priežiūra; (e) egzaminų arba
testų organizavimas, taisymas, ir studento įvertinimas;
(f) vadovavimas aukštosios mokyklos absolventų arba
kitų fakulteto narių moksliniam darbui; (g) mokslinis
tiriamasis darbas, koncepcijų, teorijų ir metodikų
kūrimas, siekiant praktinio žinių pritaikymo medicinos
ir kitose srityse; (h) vadovėlių, mokslinių straipsnių ir
mokymo medžiagos rengimas; (i) dalyvavimas
konferencijose ir seminaruose; (j) dalyvavimas
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sprendžiant universiteto fakultetų ar kolegijų, biudžeto
ir kitus strateginius klausimus; (k) pagalba,
organizuojant fakultatyvią veiklą, pavyzdžiui, diskusijų
klubus; (l) panašių užduočių atlikimas; (m) vadovavimas
kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų
pavyzdžiai: 2315 01 Biologijos dėstytojas 2315 02
Biofizikos dėstytojas 2315 03 Ekologijos ir aplinkotyros
dėstytojas 2315 04 Agronomijos dėstytojas
231501

Biologijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Biologijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231502

Biofizikos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Biofizikos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:

Explanatory
notes:
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pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231503

Ekologijos ir aplinkotyros dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ekologijos ir aplinkotyros dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231504

Agronomijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Agronomijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų

Explanatory
notes:
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dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231505

Augalininkystės dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Augalininkystės dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
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231506

Sodininkystės dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sodininkystės dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231507

Miškininkystės dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Miškininkystės dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį

Explanatory
notes:
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darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231508

Žuvininkystės dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žuvininkystės dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231509

Žemės ūkio dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žemės ūkio dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų

Explanatory
notes:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

276/1 365

LPK-2005

projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231510

Medicinos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medicinos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231511

Medicinos diagnostikos ir gydymo technologijų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medicinos diagnostikos ir gydymo technologijų
dėstytojas

Description:

Aiškinamosios

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo

Explanatory
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pastabos:

tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231512

Odontologijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odontologijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
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231513

Farmacijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Farmacijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231514

Visuomenės sveikatos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Visuomenės sveikatos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį

Explanatory
notes:
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darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231515

Reabilitacijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Reabilitacijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231516

Slaugos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Slaugos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų

Explanatory
notes:
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projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231517

Veterinarinės medicinos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Veterinarinės medicinos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231518

Gyvulininkystės technologijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gyvulininkystės technologijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:

Explanatory
notes:
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rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231519

Gamtinės aplinkos ir zoologijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gamtinės aplinkos ir zoologijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
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231520

Aplinkotyros dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aplinkotyros dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231521

Kitų biomedicinos mokslų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kitų biomedicinos mokslų dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį

Explanatory
notes:
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darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
2316

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų technologijos mokslų dėstytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų
technologijos mokslų dėstytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų
Explanatory
technologijos mokslų dėstytojai dėsto kai kurių ar visų notes:
švietimo lygmenų dalykus baigusiems vidurinę
mokyklą, dirba mokslinį tiriamąjį darbą, tobulina bei
kuria koncepcijas, teorijas ir metodikas, rašo mokslinius
straipsnius ir knygas. Atliekamos užduotys: (a) mokymo
planų sudarymas ir keitimas, studijų programų pagal
reikalavimus rengimas; (b) paskaitų skaitymas,
vadovavimas konsultacijoms, seminarams ir
laboratoriniams darbams ar bandymams; (c) diskusijų ir
savarankiško studentų mąstymo skatinimas; (d)
vadovavimas studentų atliekamam eksperimentiniam ir
praktiniam darbui ir jo priežiūra; (e) egzaminų arba
testų organizavimas, taisymas, ir studento įvertinimas;
(f) vadovavimas aukštosios mokyklos absolventų arba
kitų fakulteto narių moksliniam darbui; (g) mokslinis
tiriamasis darbas, koncepcijų, teorijų ir metodikų
kūrimas, siekiant praktinio žinių pritaikymo pramonės ir
kitose srityse; (h) vadovėlių, mokslinių straipsnių ir
mokymo medžiagos rengimas; (i) dalyvavimas
konferencijose ir seminaruose; (j) dalyvavimas
sprendžiant universiteto fakultetų ar kolegijų, biudžeto
ir kitus strateginius klausimus; (k) pagalba,
organizuojant fakultatyvią veiklą, pavyzdžiui, diskusijų
klubus; (l) panašių užduočių atlikimas; (m) vadovavimas
kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų
pavyzdžiai: 2316 01 Elektros inžinerijos dėstytojas 2316
02 Elektronikos inžinerijos dėstytojas 2316 03
Automatikos dėstytojas 2316 04 Statybos inžinerijos
dėstytojas

231601

Elektros inžinerijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros inžinerijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų

Explanatory
notes:
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krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231602

Elektronikos inžinerijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektronikos inžinerijos dėstytojas

Description:

231603

Automatikos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automatikos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
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231604

Statybos inžinerijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statybos inžinerijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231605

Saugos inžinerijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Saugos inžinerijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį

Explanatory
notes:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

286/1 365

LPK-2005

darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231606

Transporto inžinerijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto inžinerijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231607

Aplinkos inžinerijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aplinkos inžinerijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų

Explanatory
notes:
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projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231608

Kraštotvarkos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kraštotvarkos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231609

Cheminės technologijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminės technologijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:

Explanatory
notes:
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rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231610

Bioinžinerijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bioinžinerijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
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231611

Energetikos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Energetikos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231612

Informatikos inžinerijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Informatikos inžinerijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį

Explanatory
notes:
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darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231613

Medžiagų mokslo dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medžiagų mokslo dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231614

Pramonės inžinerijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pramonės inžinerijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų

Explanatory
notes:
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projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231615

Maisto produktų gamybos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Maisto produktų gamybos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231616

Tekstilės, aprangos, avalynės, odos gamybos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės, aprangos, avalynės, odos gamybos dėstytojas Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
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rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231617

Kasybos ir gavybos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kasybos ir gavybos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
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231618

Mechanikos inžinerijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mechanikos inžinerijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231619

Metrologijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metrologijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį

Explanatory
notes:
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darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231620

Kitų technologijos mokslų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kitų technologijos mokslų dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

2317

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų paslaugų organizavimo ir saugos dalykų dėstytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų
paslaugų organizavimo ir saugos dalykų dėstytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo mokslo įstaigų
paslaugų organizavimo ir saugos dalykų dėstytojai
dėsto kai kurių ar visų švietimo lygmenų dalykus
baigusiems vidurinę mokyklą, dirba mokslinį tiriamąjį
darbą, tobulina bei kuria koncepcijas, teorijas ir
metodikas, rašo mokslinius straipsnius ir knygas.
Atliekamos užduotys: (a) mokymo planų sudarymas ir
keitimas, studijų programų pagal reikalavimus
rengimas; (b) paskaitų skaitymas, vadovavimas
konsultacijoms, seminarams ir laboratoriniams
darbams ar bandymams; (c) diskusijų ir savarankiško

Explanatory
notes:
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studentų mąstymo skatinimas; (d) vadovavimas
studentų atliekamam eksperimentiniam ir praktiniam
darbui ir jo priežiūra; (e) egzaminų arba testų
organizavimas, taisymas, ir studento įvertinimas; (f)
vadovavimas aukštosios mokyklos absolventų arba kitų
fakulteto narių moksliniam darbui; (g) mokslinis
tiriamasis darbas, koncepcijų, teorijų ir metodikų
kūrimas, siekiant praktinio žinių pritaikymo paslaugų ir
kitose srityse; (h) vadovėlių, mokslinių straipsnių ir
mokymo medžiagos rengimas; (i) dalyvavimas
konferencijose ir seminaruose; (j) dalyvavimas
sprendžiant universiteto fakultetų ar kolegijų, biudžeto
ir kitus strateginius klausimus; (k) pagalba,
organizuojant fakultatyvią veiklą, pavyzdžiui, diskusijų
klubus; (l) panašių užduočių atlikimas; (m) vadovavimas
kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų
pavyzdžiai: 2317 01 Viešbučių, restoranų ir viešojo
maitinimo įmonių paslaugų organizavimo dėstytojas
2317 02 Poilsio ir pramogų organizavimo bei turizmo
dėstytojas 2317 03 Kūno grožio priežiūros paslaugų
organizavimo dėstytojas
231701

Viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo įmonių paslaugų organizavimo dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo įmonių
paslaugų organizavimo dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231702

Poilsio ir pramogų organizavimo ir turizmo dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Poilsio ir pramogų organizavimo ir turizmo dėstytojas

Description:
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Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231703

Kūno grožio priežiūros paslaugų organizavimo dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kūno grožio priežiūros paslaugų organizavimo
dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.

Explanatory
notes:
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Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231704

Transporto paslaugų organizavimo dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto paslaugų organizavimo dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231705

Asmenų ir nuosavybės apsaugos organizavimo dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Asmenų ir nuosavybės apsaugos organizavimo
dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,

Explanatory
notes:
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fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231706

Profesinės sveikatos ir darbo saugos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Profesinės sveikatos ir darbo saugos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

231707

Ginkluotųjų pajėgų ir gynybos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ginkluotųjų pajėgų ir gynybos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams

Explanatory
notes:
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pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
231708

Kitų paslaugų organizavimo ir saugos dalykų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kitų paslaugų organizavimo ir saugos dalykų dėstytojas Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dėstytojai dėsto savo srities dalykus, atlieka mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius, knygas:
notes:
rengia dėstomojo dalyko studijų programas, jas
tobulina, siekia, kad studentai geriau išmoktų
dėstomuosius dalykus; skaito paskaitas, organizuoja
praktinius ir laboratorinius darbus, seminarus,
konsultacijas, kolokviumus; rengia studentų
atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.); rengia
studentus baigiamiesiems kvalifikavimo egzaminams
pagal dėstomojo dalyko programą ir specialisto
kvalifikacijos reikalavimus; pateikia diplominių darbų
užduotis ir vadovauja diplominiams darbams ar jų
projektams. Dėstytojų profesinė veikla yra dviejų
krypčių – tai pedagoginis ir mokslo tiriamasis darbas:
pedagoginis darbas apima mokymo planų, studijų
programų sudarymą, paskaitų skaitymą, studentų
kuravimą ir įvertinimą po testavimo ar egzaminų,
seminarų ar laboratorinių darbų vedimą, vadovavimą
eksperimentiniam ir praktiniam studentų darbui,
fakultatyvinės veiklos organizavimą. Dėstytojai
vadovauja moksliniam absolvento darbui ar kito
fakulteto nario moksliniam darbui; mokslo tiriamąjį
darbą dėstytojai dirba pagal aukštojo mokslo įstaigų
Tarybos patvirtintas temas. Tai įvairių koncepcijų,
teorijų ir metodikų plėtojimas, siekiant jas pritaikyti
gamyboje ir kitose sferose, vadovėlių, mokslinių
straipsnių rašymas ir publikavimas mokslinėje
spaudoje, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir
seminaruose ir kt. Dėstytojai, dalyvauja mokslinėjetechninėje, kūrybinėje mokslo įstaigos veikloje.
Dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
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232

Vidurinio ir papildomojo ugdymo ir profesijos mokytojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Vidurinio ir papildomojo ugdymo ir profesijos
mokytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vidurinio ir papildomojo ugdymo ir profesijos
Explanatory
mokytojai moko vieno ar kelių, kai kurių ar visų
notes:
švietimo lygmenų ugdymo ar profesinio rengimo
dalykų, kurie priskiriami pakopai tarp baigto pradinio
ugdymo ir studijų aukštesniojoje mokykloje@kolegijoje
ar universitete pradžios. Pagrindinės atliekamos
užduotys: mokymo programų sudarymas ir keitimas;
vieno ar kelių ugdymo ar profesinio rengimo dalykų
pamokų ar kursų vedimas; privatus mokymas;
suaugusiųjų neraštingumo programų įgyvendinimas;
dalyvavimas sprendžiant vidurinio ir papildomojo
ugdymo ar profesinio rengimo organizavimo ir
panašius klausimus. Gali būti priskiriamas vadovavimas
kitiems darbuotojams. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 2321 Bendrojo ugdymo
mokytojai; 2322 Humanitarinių mokslų ir meno dalykų
profesijos mokytojai; 2323 Socialinių mokslų, verslo ir
teisės dalykų profesijos mokytojai; 2324 Gamtos
mokslų, matematikos ir kompiuterijos dalykų profesijos
mokytojai; 2325 Inžinerijos, gamybos ir statybos dalykų
profesijos mokytojai; 2326 žemės ūkio ir veterinarijos
dalykų profesijos mokytojai; 2327 Sveikatos priežiūros
ir socialinės apsaugos dalykų profesijos mokytojai;
2328 Paslaugų ir saugos dalykų profesijos mokytojai.

2321

Bendrojo ugdymo mokytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Bendrojo ugdymo mokytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai moko vieno ar kelių, kai
Explanatory
kurių ar visų švietimo lygmenų ugdymo ar ikiprofesinio notes:
lavinimo dalykų, kurie priskiriami pakopai tarp baigto
pradinio ugdymo ir studijų aukštesniojoje mokykloje,
kolegijoje ar universitete pradžios. Atliekamos
užduotys: (a) mokymo planų sudarymas ir keitimas,
ugdymo ir ikiprofesinio lavinimo programų, kursų
rengimas, atsižvelgiant į reikalavimus; (b) savo dalykų
pamokų vedimas ir mokinių darbo ir tvarkos klasėje
prižiūrėjimas; (c) pratimų rengimas, paskyrimas ir
taisymas; (d) testų ir egzaminų, siekiant patikrinti
mokinių pažangumą, rengimas ir organizavimas; (e)
ataskaitų apie mokinių darbą rengimas ir aptarimas su
kitais mokytojais ir tėvais; (f) suaugusiųjų mokymas
rašyti, skaityti ir kitų pradžiamokslio dalykų; (g)
dalyvavimas mokyklos susirinkimuose, kuriuose
svarstomi mokymo ir organizaciniai klausimai; (h)
užklasinio darbo, pavyzdžiui, diskusijų klubo ar
laisvalaikio veiklos, organizavimas ar pagalba; (i)
individualus mokymas; (j) panašių užduočių atlikimas;
(k) vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2321 01 Lietuvių kalbos mokytojas
2321 14 Kompiuterijos mokytojas 2321 19 Geografijos
mokytojas 2321 23 Dailės mokytojas
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232101

Lietuvių kalbos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lietuvių kalbos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
Explanatory
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
notes:
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda
moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir
vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai.. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją
medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne trumpesnę kaip 1-2
metų pedagoginio darbo praktiką, arba minėtų
mokyklų absolventams, turintiems pedagogopsichologo kvalifikaciją. Vyresnysis mokytojas. Ši
kategorija gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui,
kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį
išsilavinimą, atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 4 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 6 metų pedagoginio
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darbo praktiką. Mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali
būti suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi
aukštąjį išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką.
232102

Anglų kalbos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Anglų kalbos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Anglų kalbos mokytojas dėsto kalbą pagrindinėje
Explanatory
mokykloje. Pasirengia pamokoms, sudaro mokymo
notes:
planus ir individualias programas. Planuoja ir
organizuoja užsienio kalbos mokomąją veiklą, rengia
užduotis. Veda pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Aiškina naują medžiagą. Išklauso
žodinius moksleivių atsakymus, rengia atsiskaitymus ir
kontrolinius darbus norėdamas patikrinti moksleivių
pažangą. Turi mokėti nuteikti moksleivius dirbti,
palaikyti dėmesį, sklandžiai kalbėti, aiškiai ir
suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę. Be
pamokinio darbo, mokytojas gali būti klasės auklėtoju.
Kaip klasės auklėtojas rengia klasės ir moksleivių tėvų
susirinkimus, kuriuose aptaria mokymosi ir veiklos
rezultatus bei iškilusias problemas. Organizuoja
fakultatyvus, mokomąsias ir pramogines ekskursijas,
išvykas, vakarones, konkursus. Atsižvelgdamas į
konkrečius auklėtinių poreikius ir prigimtines galias,
raidos ypatybes ir skirtumus, ugdo sociokultūrinę
moksleivių kompetenciją. Mokytojas vadovaujasi
pedagogo etikos normomis, pagrindiniais darbo
mokykloje principais, laiku atsiskaito už pavestas
užduotis, saugo jam patikėtas materialines vertybes.
Mokytojas turi nuolat plėsti dalykinę, metodinę ir
socialinę kompetenciją. Naudojasi mokomąja metodine
medžiaga, vaizdinėmis ir techninėmis priemonėmis,
vaizdo ir garso aparatūra, kompiuterine technika.
Mokytojo darbas judrus, jam tenka daug kalbėti,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir paskirų
moksleivių darbą. Bendrauja su kolegomis, moksleivių
tėvais, socialiniais darbuotojais ir mokyklos psichologu.

232103

Baltarusių kalbos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Baltarusių kalbos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
Explanatory
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
notes:
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda
moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir
vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
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testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai.. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją
medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne trumpesnę kaip 1-2
metų pedagoginio darbo praktiką, arba minėtų
mokyklų absolventams, turintiems pedagogopsichologo kvalifikaciją. Vyresnysis mokytojas. Ši
kategorija gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui,
kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį
išsilavinimą, atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 4 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
ekspertas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6
metų pedagoginio darbo praktiką.

232104

Danų kalbos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Danų kalbos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
Explanatory
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
notes:
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda
moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir
vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
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lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai.. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją
medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne trumpesnę kaip 1-2
metų pedagoginio darbo praktiką, arba minėtų
mokyklų absolventams, turintiems pedagogopsichologo kvalifikaciją. Vyresnysis mokytojas. Ši
kategorija gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui,
kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį
išsilavinimą, atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 4 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
ekspertas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6
metų pedagoginio darbo praktiką.

232105

Ispanų kalbos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ispanų kalbos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda
moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir

Explanatory
notes:
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vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai.. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją
medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne trumpesnę kaip 1-2
metų pedagoginio darbo praktiką, arba minėtų
mokyklų absolventams, turintiems pedagogopsichologo kvalifikaciją. Vyresnysis mokytojas. Ši
kategorija gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui,
kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį
išsilavinimą, atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 4 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
ekspertas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6
metų pedagoginio darbo praktiką.
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Italų kalbos mokytojas

Lygmuo:

5
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Lygmens
pavadinimas:
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Occupation

Pavadinimas:

Italų kalbos mokytojas
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Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
Explanatory
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
notes:
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda
moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir
vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai.. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją
medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne trumpesnę kaip 1-2
metų pedagoginio darbo praktiką, arba minėtų
mokyklų absolventams, turintiems pedagogopsichologo kvalifikaciją. Vyresnysis mokytojas. Ši
kategorija gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui,
kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį
išsilavinimą, atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 4 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
ekspertas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6
metų pedagoginio darbo praktiką.
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Lenkų kalbos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lenkų kalbos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
Explanatory
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
notes:
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda
moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir
vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai.. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją
medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne trumpesnę kaip 1-2
metų pedagoginio darbo praktiką, arba minėtų
mokyklų absolventams, turintiems pedagogopsichologo kvalifikaciją. Vyresnysis mokytojas. Ši
kategorija gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui,
kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį
išsilavinimą, atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 4 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 6 metų pedagoginio
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darbo praktiką. Mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali
būti suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi
aukštąjį išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką.
232108

Norvegų kalbos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Norvegų kalbos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
Explanatory
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
notes:
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda
moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir
vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai.. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją
medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne trumpesnę kaip 1-2
metų pedagoginio darbo praktiką, arba minėtų
mokyklų absolventams, turintiems pedagogopsichologo kvalifikaciją. Vyresnysis mokytojas. Ši
kategorija gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui,
kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį
išsilavinimą, atitinkantį
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pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų pedagoginio
darbo praktiką. Mokytojas metodininkas. Ši kategorija
gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi
aukštąjį išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio
darbo praktiką. Mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali
būti suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi
aukštąjį išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką.
232109

Prancūzų kalbos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prancūzų kalbos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
Explanatory
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
notes:
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda
moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir
vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai.. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją
medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne
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trumpesnę kaip 1-2 metų pedagoginio darbo praktiką,
arba minėtų mokyklų absolventams, turintiems
pedagogo-psichologo kvalifikaciją. Vyresnysis
mokytojas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, atitinkantį
pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų pedagoginio
darbo praktiką. Mokytojas metodininkas. Ši kategorija
gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi
aukštąjį išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio
darbo praktiką. Mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali
būti suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi
aukštąjį išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką.
232110

Rusų kalbos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rusų kalbos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
Explanatory
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
notes:
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda
moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir
vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai.. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

311/1 365

LPK-2005

medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne trumpesnę kaip 1-2
metų pedagoginio darbo praktiką, arba minėtų
mokyklų absolventams, turintiems pedagogopsichologo kvalifikaciją. Vyresnysis mokytojas. Ši
kategorija gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui,
kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį
išsilavinimą, atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 4 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
ekspertas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6
metų pedagoginio darbo praktiką.

232111

Vokiečių kalbos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vokiečių kalbos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
Explanatory
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
notes:
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda
moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir
vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai.. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
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mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją
medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne trumpesnę kaip 1-2
metų pedagoginio darbo praktiką, arba minėtų
mokyklų absolventams, turintiems pedagogopsichologo kvalifikaciją. Vyresnysis mokytojas. Ši
kategorija gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui,
kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį
išsilavinimą, atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 4 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
ekspertas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6
metų pedagoginio darbo praktiką.

232112

Kitų užsienio kalbų mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kitų užsienio kalbų mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
Explanatory
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
notes:
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda
moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir
vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai.. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
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ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją
medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne trumpesnę kaip 1-2
metų pedagoginio darbo praktiką, arba minėtų
mokyklų absolventams, turintiems pedagogopsichologo kvalifikaciją. Vyresnysis mokytojas. Ši
kategorija gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui,
kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį
išsilavinimą, atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 4 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
ekspertas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6
metų pedagoginio darbo praktiką.

232113

Matematikos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Matematikos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
Explanatory
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
notes:
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda
moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir
vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

314/1 365

LPK-2005

susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai.. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją
medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne trumpesnę kaip 1-2
metų pedagoginio darbo praktiką, arba minėtų
mokyklų absolventams, turintiems pedagogopsichologo kvalifikaciją. Vyresnysis mokytojas. Ši
kategorija gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui,
kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį
išsilavinimą, atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 4 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
ekspertas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6
metų pedagoginio darbo praktiką.

232114

Kompiuterijos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompiuterijos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
Explanatory
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
notes:
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda
moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir
vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
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amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai.. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją
medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne trumpesnę kaip 1-2
metų pedagoginio darbo praktiką, arba minėtų
mokyklų absolventams, turintiems pedagogopsichologo kvalifikaciją. Vyresnysis mokytojas. Ši
kategorija gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui,
kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį
išsilavinimą, atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 4 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
ekspertas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6
metų pedagoginio darbo praktiką.

232115

Istorijos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Istorijos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
Explanatory
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
notes:
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda
moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir
vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
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pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai.. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją
medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne trumpesnę kaip 1-2
metų pedagoginio darbo praktiką, arba minėtų
mokyklų absolventams, turintiems pedagogopsichologo kvalifikaciją. Vyresnysis mokytojas. Ši
kategorija gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui,
kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį
išsilavinimą, atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 4 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
ekspertas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6
metų pedagoginio darbo praktiką.

232116

Politologijos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Politologijos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
Explanatory
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
notes:
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda
moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir
vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
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dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją
medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne trumpesnę kaip 1-2
metų pedagoginio darbo praktiką, arba minėtų
mokyklų absolventams, turintiems pedagogopsichologo kvalifikaciją. Vyresnysis mokytojas. Ši
kategorija gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui,
kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį
išsilavinimą, atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 4 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
ekspertas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6
metų pedagoginio darbo praktiką.

232117

Pilietinės visuomenės pagrindų mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pilietinės visuomenės pagrindų mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda

Explanatory
notes:
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moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir
vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją
medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne trumpesnę kaip 1-2
metų pedagoginio darbo praktiką, arba minėtų
mokyklų absolventams, turintiems pedagogopsichologo kvalifikaciją. Vyresnysis mokytojas. Ši
kategorija gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui,
kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį
išsilavinimą, atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 4 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
ekspertas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6
metų pedagoginio darbo praktiką.
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232118

Ekonomikos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ekonomikos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
Explanatory
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
notes:
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda
moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir
vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją
medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne trumpesnę kaip 1-2
metų pedagoginio darbo praktiką, arba minėtų
mokyklų absolventams, turintiems pedagogopsichologo kvalifikaciją. Vyresnysis mokytojas. Ši
kategorija gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui,
kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį
išsilavinimą, atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 4 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 6 metų pedagoginio
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darbo praktiką. Mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali
būti suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi
aukštąjį išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką.
232119

Geografijos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geografijos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
Explanatory
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
notes:
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda
moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir
vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją
medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne trumpesnę kaip 1-2
metų pedagoginio darbo praktiką, arba minėtų
mokyklų absolventams, turintiems pedagogopsichologo kvalifikaciją. Vyresnysis mokytojas. Ši
kategorija gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui,
kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį
išsilavinimą, atitinkantį
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pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų pedagoginio
darbo praktiką. Mokytojas metodininkas. Ši kategorija
gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi
aukštąjį išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio
darbo praktiką. Mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali
būti suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi
aukštąjį išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką.
232120

Fizikos ir astronomijos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fizikos ir astronomijos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
Explanatory
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
notes:
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda
moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir
vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją
medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne
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trumpesnę kaip 1-2 metų pedagoginio darbo praktiką,
arba minėtų mokyklų absolventams, turintiems
pedagogo-psichologo kvalifikaciją. Vyresnysis
mokytojas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, atitinkantį
pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų pedagoginio
darbo praktiką. Mokytojas metodininkas. Ši kategorija
gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi
aukštąjį išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio
darbo praktiką. Mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali
būti suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi
aukštąjį išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką.
232121

Biologijos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Biologijos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
Explanatory
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
notes:
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda
moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir
vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją
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medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne trumpesnę kaip 1-2
metų pedagoginio darbo praktiką, arba minėtų
mokyklų absolventams, turintiems pedagogopsichologo kvalifikaciją. Vyresnysis mokytojas. Ši
kategorija gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui,
kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį
išsilavinimą, atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 4 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
ekspertas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6
metų pedagoginio darbo praktiką.

232122

Chemijos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Chemijos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
Explanatory
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
notes:
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda
moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir
vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
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mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją
medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne trumpesnę kaip 1-2
metų pedagoginio darbo praktiką, arba minėtų
mokyklų absolventams, turintiems pedagogopsichologo kvalifikaciją. Vyresnysis mokytojas. Ši
kategorija gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui,
kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį
išsilavinimą, atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 4 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
ekspertas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6
metų pedagoginio darbo praktiką.

232123

Dailės mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dailės mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dailės mokytojas moko moksleivius dailės dalykų
Explanatory
(dailės istorijos, piešimo, tapybos, kompozicijos) ir
notes:
taikomosios dailės (dailiojo audimo, drabužių
modeliavimo, meninio apipavidalinimo, dailiosios odos,
dailiojo medžio, dailiosios keramikos) dalykų
pagrindinėje mokykloje. Organizuoja su daile susijusią
veiklą papildomojo ugdymo įstaigose: veda dailiųjų
amatų, dailės, keramikos būrelius vaikų studijose,
mokyklose. Jis taip pat dirba kūrybinį darbą. Ugdo
meninį vaikų skonį, lavina kūrybinius jų gebėjimus,
organizuoja moksleivių darbų parodas, konkursus,
vertina pasiektus rezultatus. Mokytojas bendrauja su
moksleiviais, jų tėvais, kolegomis, prireikus su mokyklos
psichologu, socialiniu darbuotoju, su jais aptaria ir
sprendžia moksleivių ugdymo problemas. Darbe
naudoja įvairias piešimo, tapybos priemones, įrankius,
vaizdinę ir gamtinę medžiagą. Mokytojo darbas judrus,
jam tenka daug kalbėti, stebėti moksleivių grupės
darbą. Sėkmingą dailės mokytojo darbą lemia puikūs
bendravimo įgūdžiai, mokėjimas valdyti konfliktines
situacijas, nešališkumas, pedagoginio darbo pomėgis.

232124

Muzikos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Muzikos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Muzikos mokytojas moko muzikos pagrindinėje ar
muzikos mokykloje, vadovauja muzikiniam kolektyvui,
organizuoja papildomojo ugdymo veiklą. Turintis

Explanatory
notes:
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atitinkamą specializaciją muzikos mokytojas gali
vadovauti vokaliniam ar liaudies muzikos kolektyvui,
chorui. Perteikia moksleiviams teorines dalyko žinias
(muzikos teorijos, harmonijos, solfedžiavimo), lavina
muzikinius jų gebėjimus, ugdo muzikos klausytoją,
formuoja muzikinį skonį. Darbe naudoja muzikos
sąsiuvinius, muzikos instrumentus, garso aparatūrą,
rašymo ir kitas priemones. Bendrauja su moksleivių
tėvais, kolegomis, prireikus su mokyklos psichologu,
socialiniu darbuotoju; su jais aptaria ugdymo proceso
rezultatus ir ieško būdų problemoms spręsti. Darbas
judrus. Profesionalus specialistas, gali imtis papildomos
veiklos (pvz., rengti moksleivius dalyvauti konkursuose).
Sėkmingą darbą lemia puikūs muzikiniai gebėjimai
(klausa, ritmo pojūtis, atmintis), kūrybiškumas. Taip pat
svarbūs bendravimo įgūdžiai, pedagoginio darbo
pomėgis, kantrybė.
232125

Teatro meno mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teatro meno mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
Explanatory
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
notes:
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda
moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir
vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją
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medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne trumpesnę kaip 1-2
metų pedagoginio darbo praktiką, arba minėtų
mokyklų absolventams, turintiems pedagogopsichologo kvalifikaciją. Vyresnysis mokytojas. Ši
kategorija gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui,
kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį
išsilavinimą, atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 4 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
ekspertas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6
metų pedagoginio darbo praktiką.

232126

Choreografijos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Choreografijos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Choreografijos mokytojo darbo specifika priklauso nuo Explanatory
įgytos specializacijos – šiuolaikinio šokio arba lietuvių
notes:
liaudies šokio. Choreografijos mokytojas ugdo
choreografinius ir kūrybinius gebėjimus. Dėsto
choreografiją, organizuoja mokyklos ir/arba vietos
bendruomenės choreografinę veiklą. Moko šokio,
judesio, ritminės plastikos, gestų ir muzikos deriniais
kurti meninius vaizdus (perteikti kokią nors istoriją,
temą, idėją ar nuotaiką. Parenka repertuarą, perteikia
savo sumanymą, demonstruoja judesius, šokio
žingsnius ir pan. Organizuoja repeticijas. Ugdo etines ir
estetines moralės normas, supažindina su liaudies ir
pasaulio kultūra, moko jausti ritmą, lavina plastiką ir
išraišką. Sudaro mokymo planus ir programas, veda
choreografijos pamokas. Turi mokėti nuteikti
ugdytinius dirbti, atlikti įvairius šokio elementus,
judesius, palaikyti dėmesį. Užsiėmimai paprastai vyksta
specialiai įrengtoje salėje, repeticijų kambaryje.
Choreografijos mokytojas vilki specialius drabužius.
Darbe naudojasi garso ir vaizdo aparatūra. Dirba
ikimokyklinėse įstaigose, bendrojo lavinimo ir muzikos
mokyklose, moko choreografijos įvairiuose
visuomeniniuose ir vaikų papildomojo ugdymo
kolektyvuose. Sėkmingą choreografijos mokytojo
darbą lemia puikūs muzikiniai gebėjimai (klausa, ritmo
pojūtis, atmintis), tinkamas fizinis pasirengimas,
vaizduotė ir kūrybiškumas. Taip pat svarbūs
bendravimo įgūdžiai, pedagoginio darbo pomėgis,
kantrybė. Choreografijos mokytojo darbas reikalauja
didelio fizinio aktyvumo, todėl būtina gera sveikata ir
fizinis pasirengimas.

232127

Tikybos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tikybos mokytojas

Description:
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Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
Explanatory
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
notes:
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda
moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir
vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją
medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne trumpesnę kaip 1-2
metų pedagoginio darbo praktiką, arba minėtų
mokyklų absolventams, turintiems pedagogopsichologo kvalifikaciją. Vyresnysis mokytojas. Ši
kategorija gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui,
kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį
išsilavinimą, atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 4 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
ekspertas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6
metų pedagoginio darbo praktiką.
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232128

Etikos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Etikos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
Explanatory
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
notes:
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda
moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir
vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją
medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne trumpesnę kaip 1-2
metų pedagoginio darbo praktiką, arba minėtų
mokyklų absolventams, turintiems pedagogopsichologo kvalifikaciją. Vyresnysis mokytojas. Ši
kategorija gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui,
kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį
išsilavinimą, atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 4 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 6 metų pedagoginio

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

329/1 365

LPK-2005

darbo praktiką. Mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali
būti suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi
aukštąjį išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką.
232129

Kūno kultūros mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kūno kultūros mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
Explanatory
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
notes:
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda
moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir
vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją
medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne trumpesnę kaip 1-2
metų pedagoginio darbo praktiką, arba minėtų
mokyklų absolventams, turintiems pedagogopsichologo kvalifikaciją. Vyresnysis mokytojas. Ši
kategorija gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui,
kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį
išsilavinimą, atitinkantį
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pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų pedagoginio
darbo praktiką. Mokytojas metodininkas. Ši kategorija
gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi
aukštąjį išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio
darbo praktiką. Mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali
būti suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi
aukštąjį išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką.
232130

Braižybos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Braižybos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
Explanatory
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
notes:
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda
moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir
vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją
medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne
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trumpesnę kaip 1-2 metų pedagoginio darbo praktiką,
arba minėtų mokyklų absolventams, turintiems
pedagogo-psichologo kvalifikaciją. Vyresnysis
mokytojas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, atitinkantį
pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų pedagoginio
darbo praktiką. Mokytojas metodininkas. Ši kategorija
gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi
aukštąjį išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio
darbo praktiką. Mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali
būti suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi
aukštąjį išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką.
232131

Darbų mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbų mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
Explanatory
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
notes:
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda
moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir
vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją
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medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne trumpesnę kaip 1-2
metų pedagoginio darbo praktiką, arba minėtų
mokyklų absolventams, turintiems pedagogopsichologo kvalifikaciją. Vyresnysis mokytojas. Ši
kategorija gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui,
kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį
išsilavinimą, atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 4 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
ekspertas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6
metų pedagoginio darbo praktiką.

232132

Technologijos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Technologijos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
Explanatory
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
notes:
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda
moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir
vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
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mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją
medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne trumpesnę kaip 1-2
metų pedagoginio darbo praktiką, arba minėtų
mokyklų absolventams, turintiems pedagogopsichologo kvalifikaciją. Vyresnysis mokytojas. Ši
kategorija gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui,
kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį
išsilavinimą, atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 4 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
ekspertas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6
metų pedagoginio darbo praktiką.

232133

Civilinės saugos ir saugaus eismo mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Civilinės saugos ir saugaus eismo mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
Explanatory
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
notes:
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda
moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir
vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
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ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją
medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne trumpesnę kaip 1-2
metų pedagoginio darbo praktiką, arba minėtų
mokyklų absolventams, turintiems pedagogopsichologo kvalifikaciją. Vyresnysis mokytojas. Ši
kategorija gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui,
kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį
išsilavinimą, atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 4 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
ekspertas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6
metų pedagoginio darbo praktiką.

232134

Papildomojo ugdymo dalykų mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Papildomojo ugdymo dalykų mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrojo ugdymo mokytojai dėsto vieną ar kelis
Explanatory
dalykus pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose,
notes:
organizuoja papildomą ugdomąją ir užklasinę mokinių
veiklą. Bendrojo ugdymo mokytojai padeda
moksleiviams įsigilinti į tuos dalykus, kurių pagrindus
jie išmoko pradinėje mokykloje. Pagrindinės ir
vidurinės mokyklos mokymo kursas yra gana platus ir
apima įvairius tiksliųjų, humanitarinių, gamtos ir
socialinių mokslų dalykus. Mokytojai specializuojasi –
dėsto vieną ar keletą dalykų; jie turi išmanyti dėstomąjį
dalyką. Pavyzdžiui, matematiką dėsto matematikos
specialistai, istoriją – istorijos, lietuvių kalbą – filologai
lituanistai, užsienio kalbas – šių kalbų specialistai ir pan.
Mokytojai sudaro mokymo planus ir programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę klasėje. Norėdami patikrinti moksleivių
pažangą, mokytojai išklauso žodinius moksleivių
atsakymus, rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus,
testus ir egzaminus, be to, aiškina naują medžiagą,
organizuoja praktinius užsiėmimus laboratorijose ir kt.
Mokytojai turi išmanyti pedagoginę, vaikų ir paauglių
psichologiją, suprasti ir įvertinti moksleivių vystymosi ir
amžiaus tarpsnių ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą, nuolat bendrauti su tėvais ir su
jais aptarti iškilusias mokymosi problemas. Be
pagrindinio darbo, mokytojai turi papildomų pareigų.
Kaip klasės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją ir užklasinę moksleivių veiklą, rengia klasės
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susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas, išvykas ir pan. Kai kurie mokytojai
vadovauja mokyklos būrelių ir sekcijų bei kitokiai
veiklai. Savo darbe mokytojai sunaudoja daug protinės
ir fizinės energijos. Per pamokas jie turi būti nuolat
darbingi, gebėti patraukti ir išlaikyti mokinių dėmesį,
aiškiai ir suprantamai pateikti dėstomojo dalyko esmę.
Jiems tenka daug kalbėti, aiškinti naują medžiagą,
klausytis atsakymų, stebėti visos klasės ir atskirų
mokinių darbą. Mokytojai turi būti maloniai nusiteikę,
mokėti nuteikti mokinius darbui, gebėti diplomatiškai
išspręsti kylančius konfliktus. Jų darbo valandos yra
nenormuotos, nes, be pagrindinio darbo, turi
papildomų pareigų – tai užklasinė veikla, įvairūs
susirinkimai, kelionės, ekskursijos ir pan. Be to, vakarais
jie ruošiasi pamokoms: parenka papildomą mokomąją
medžiagą, patys rengia kai kurias vaizdines priemones,
tikrina mokinių darbus ir kt. Skiriamos šios darbuotojų
kvalifikacinės kategorijos: Mokytojas. Ši kategorija gali
būti suteikiama mokytojui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagoginėspsichologinės kvalifikacijos ir ne trumpesnę kaip 1-2
metų pedagoginio darbo praktiką, arba minėtų
mokyklų absolventams, turintiems pedagogopsichologo kvalifikaciją. Vyresnysis mokytojas. Ši
kategorija gali būti suteikta arba patvirtinta pedagogui,
kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį
išsilavinimą, atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 4 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę
kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką. Mokytojas
ekspertas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį išsilavinimą bei
pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6
metų pedagoginio darbo praktiką.

2322

Humanitarinių mokslų ir meno dalykų profesijos mokytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Humanitarinių mokslų ir meno dalykų profesijos
mokytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Humanitarinių mokslų ir meno dalykų profesijos
Explanatory
mokytojai moko vieno ar kelių, kai kurių ar visų
notes:
švietimo lygmenų ugdymo ar profesinio rengimo
dalykų, kurie priskiriami pakopai po baigto pagrindinio
ugdymo. Atliekamos užduotys: (a) mokymo planų
sudarymas ir keitimas, ugdymo ir profesinio mokymo
programų, kursų rengimas, atsižvelgiant į reikalavimus;
(b) savo dalykų pamokų vedimas ir mokinių darbo ir
tvarkos klasėje prižiūrėjimas; (c) pratimų rengimas,
paskyrimas ir taisymas; (d) vadovavimas mokinių
atliekamam praktiniam darbui ir jo priežiūra; (e) testų ir
egzaminų, siekiant patikrinti mokinių pažangumą,
rengimas ir organizavimas; (f) ataskaitų apie mokinių
darbą rengimas ir aptarimas su kitais mokytojais ir
socialiniais partneriais; (g) dalyvavimas mokyklos
susirinkimuose, kuriuose svarstomi mokymo ir
organizaciniai klausimai; (h) užklasinio darbo,
pavyzdžiui, diskusijų klubo ar laisvalaikio veiklos,
organizavimas ar pagalba; (i) individualus mokymas; (j)
panašių užduočių atlikimas; (k) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai:
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2322 01 Vaizduojamojo meno mokytojas 2322 02
Muzikos ir atlikėjų meno mokytojas 2322 03
Audiovizualinio meno mokytojas
232201

Vaizduojamojo meno mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaizduojamojo meno mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
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232202

Muzikos ir atlikėjų meno mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Muzikos ir atlikėjų meno mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.

232203

Audiovizualinio meno mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audiovizualinio meno mokytojas

Description:

Aiškinamosios

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos

Explanatory
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pastabos:

dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.

232204

Žiniasklaidos dalykų mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žiniasklaidos dalykų mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
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drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232205

Dizaino mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dizaino mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
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ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232206

Dailiųjų amatų mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dailiųjų amatų mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
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pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232207

Archeologijos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Archeologijos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
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patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232208

Filosofijos ir etikos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Filosofijos ir etikos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
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darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232209

Kitų humanitarinių mokslų ir meno dalykų mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kitų humanitarinių mokslų ir meno dalykų mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
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2323

Socialinių mokslų, verslo ir teisės dalykų profesijos mokytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Socialinių mokslų, verslo ir teisės dalykų profesijos
mokytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Socialinių mokslų, verslo ir teisės dalykų profesijos
Explanatory
mokytojai moko vieno ar kelių, kai kurių ar visų
notes:
švietimo lygmenų ugdymo ar profesinio rengimo
dalykų, kurie priskiriami pakopai po baigto pagrindinio
ugdymo. Atliekamos užduotys: (a) mokymo planų
sudarymas ir keitimas, ugdymo ir profesinio mokymo
programų, kursų rengimas, atsižvelgiant į reikalavimus;
(b) savo dalykų pamokų vedimas ir mokinių darbo ir
tvarkos klasėje prižiūrėjimas; (c) pratimų rengimas,
paskyrimas ir taisymas; (d) vadovavimas mokinių
atliekamam praktiniam darbui ir jo priežiūra; (e) testų ir
egzaminų, siekiant patikrinti mokinių pažangumą,
rengimas ir organizavimas; (f) ataskaitų apie mokinių
darbą rengimas ir aptarimas su kitais mokytojais ir
socialiniais partneriais; (g) dalyvavimas mokyklos
susirinkimuose, kuriuose svarstomi mokymo ir
organizaciniai klausimai; (h) užklasinio darbo,
pavyzdžiui, diskusijų klubo ar laisvalaikio veiklos,
organizavimas ar pagalba; (i) individualus mokymas; (j)
panašių užduočių atlikimas; (k) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai:
2323 01 Psichologijos mokytojas 2323 02 Sociologijos
ir kultūrologijos mokytojas 2323 03 Politikos mokslų
mokytojas 2323 04 Ekonomikos mokytojas

232301

Psichologijos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Psichologijos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
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profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232302

Sociologijos ir kultūrologijos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sociologijos ir kultūrologijos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
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pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232303

Politikos mokslų mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Politikos mokslų mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
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organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232304

Ekonomikos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ekonomikos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
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232305

Archyvistikos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Archyvistikos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.

232306

Prekybos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prekybos mokytojas

Description:

Aiškinamosios

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos

Explanatory

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

349/1 365

LPK-2005

pastabos:

dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.

232307

Rinkodaros ir reklamos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rinkodaros ir reklamos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
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drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232308

Finansų mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Finansų mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
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ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232309

Bankininkystės mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bankininkystės mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
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pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232310

Draudimo mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Draudimo mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
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patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232311

Buhalterijos ir audito mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Buhalterijos ir audito mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
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darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232312

Valdymo ir administravimo mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valdymo ir administravimo mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
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232313

Sekretoriaus darbo mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sekretoriaus darbo mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.

232314

Raštvedybos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Raštvedybos mokytojas

Description:

Aiškinamosios

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos

Explanatory
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pastabos:

dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.

232315

Darbo organizavimo mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbo organizavimo mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
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drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232316

Teisės mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teisės mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
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ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232317

Kitų socialinių mokslų, verslo ir teisės dalykų mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kitų socialinių mokslų, verslo ir teisės dalykų mokytojas Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
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pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
2324

Gamtos mokslų, matematikos ir kompiuterijos dalykų profesijos mokytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gamtos mokslų, matematikos ir kompiuterijos dalykų
profesijos mokytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gamtos mokslų, matematikos ir kompiuterijos dalykų
Explanatory
profesijos mokytojai moko vieno ar kelių, kai kurių ar
notes:
visų švietimo lygmenų ugdymo ar profesinio rengimo
dalykų, kurie priskiriami pakopai po baigto pagrindinio
ugdymo. Atliekamos užduotys: (a) mokymo planų
sudarymas ir keitimas, ugdymo ir profesinio mokymo
programų, kursų rengimas, atsižvelgiant į reikalavimus;
(b) savo dalykų pamokų vedimas ir mokinių darbo ir
tvarkos klasėje prižiūrėjimas; (c) pratimų rengimas,
paskyrimas ir taisymas; (d) vadovavimas mokinių
atliekamam praktiniam darbui ir jo priežiūra; (e) testų ir
egzaminų, siekiant patikrinti mokinių pažangumą,
rengimas ir organizavimas; (f) ataskaitų apie mokinių
darbą rengimas ir aptarimas su kitais mokytojais ir
socialiniais partneriais; (g) dalyvavimas mokyklos
susirinkimuose, kuriuose svarstomi mokymo ir
organizaciniai klausimai; (h) užklasinio darbo,
pavyzdžiui, diskusijų klubo ar laisvalaikio veiklos,
organizavimas ar pagalba; (i) individualus mokymas; (j)
panašių užduočių atlikimas; (k) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai:
2324 01 Biochemijos mokytojas 2324 02 Aplinkotyros
mokytojas 2324 03 Taikomosios fizikos mokytojas 2324
04 Taikomosios chemijos mokytojas

232401

Biochemijos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Biochemijos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai –
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius

Explanatory
notes:
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procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232402

Aplinkotyros mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aplinkotyros mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
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stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232403

Taikomosios fizikos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Taikomosios fizikos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
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suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232404

Taikomosios chemijos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Taikomosios chemijos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
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atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232405

Geodezijos ir geologijos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geodezijos ir geologijos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
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kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232406

Hidrotechnikos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Hidrotechnikos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
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232407

Taikomosios matematikos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Taikomosios matematikos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.

232408

Statistikos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statistikos mokytojas

Description:

Aiškinamosios

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos

Explanatory
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pastabos:

dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.

232409

Informacijos technologijų mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Informacijos technologijų mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
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drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232410

Kitų gamtos mokslų, matematikos ir kompiuterijos dalykų mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kitų gamtos mokslų, matematikos ir kompiuterijos
dalykų mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
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Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
2325

Inžinerijos, gamybos ir statybos dalykų profesijos mokytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Inžinerijos, gamybos ir statybos dalykų profesijos
mokytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Inžinerijos, gamybos ir statybos dalykų profesijos
Explanatory
mokytojai moko vieno ar kelių, kai kurių ar visų
notes:
švietimo lygmenų ugdymo ar profesinio rengimo
dalykų, kurie priskiriami pakopai po baigto pagrindinio
ugdymo. Atliekamos užduotys: (a) mokymo planų
sudarymas ir keitimas, ugdymo ir profesinio mokymo
programų, kursų rengimas, atsižvelgiant į reikalavimus;
(b) savo dalykų pamokų vedimas ir mokinių darbo ir
tvarkos klasėje prižiūrėjimas; (c) pratimų rengimas,
paskyrimas ir taisymas; (d) vadovavimas mokinių
atliekamam praktiniam darbui ir jo priežiūra; (e) testų ir
egzaminų, siekiant patikrinti mokinių pažangumą,
rengimas ir organizavimas; (f) ataskaitų apie mokinių
darbą rengimas ir aptarimas su kitais mokytojais ir
socialiniais partneriais; (g) dalyvavimas mokyklos
susirinkimuose, kuriuose svarstomi mokymo ir
organizaciniai klausimai; (h) užklasinio darbo,
pavyzdžiui, diskusijų klubo ar laisvalaikio veiklos,
organizavimas ar pagalba; (i) individualus mokymas; (j)
panašių užduočių atlikimas; (k) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai:
2325 01 Mechanikos ir metalo darbų mokytojas 2325
02 Elektros įrangos ir energijos gamybos mokytojas
2325 03 Elektronikos ir automatikos mokytojas 2325 04
Cheminių medžiagų ir procesų mokytojas
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232501

Mechanikos ir metalo darbų mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mechanikos ir metalo darbų mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.

232502

Elektros įrangos ir energijos gamybos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros įrangos ir energijos gamybos mokytojas

Description:

Aiškinamosios

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos

Explanatory
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pastabos:

dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.

232503

Elektronikos ir automatikos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektronikos ir automatikos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
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drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232504

Cheminių medžiagų ir procesų mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminių medžiagų ir procesų mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
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ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232505

Transporto priemonių mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto priemonių mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
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pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232506

Maisto produktų gamybos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Maisto produktų gamybos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
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patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232507

Tekstilės ir odos gaminių, aprangos ir avalynės gamybos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės ir odos gaminių, aprangos ir avalynės
gamybos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
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pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232508

Gaminių iš medienos, popieriaus, plastikų, stiklo gamybos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gaminių iš medienos, popieriaus, plastikų, stiklo
gamybos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
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232509

Kasybos ir gavybos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kasybos ir gavybos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.

232510

Architektūros ir miestų planavimo mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Architektūros ir miestų planavimo mokytojas

Description:

Aiškinamosios

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos

Explanatory
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pastabos:

dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.

232511

Žemėtvarkos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žemėtvarkos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
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drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232512

Statybos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statybos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
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ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232513

Kitų inžinerijos, gamybos ir statybos dalykų mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kitų inžinerijos, gamybos ir statybos dalykų mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
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pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
2326

Žemės ūkio ir veterinarijos dalykų profesijos mokytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Žemės ūkio ir veterinarijos dalykų profesijos mokytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Žemės ūkio ir veterinarijos dalykų profesijos mokytojai Explanatory
moko vieno ar kelių, kai kurių ar visų švietimo lygmenų notes:
ugdymo ar profesinio rengimo dalykų, kurie priskiriami
pakopai po baigto pagrindinio ugdymo. Atliekamos
užduotys: (a) mokymo planų sudarymas ir keitimas,
ugdymo ir profesinio mokymo programų, kursų
rengimas, atsižvelgiant į reikalavimus; (b) savo dalykų
pamokų vedimas ir mokinių darbo ir tvarkos klasėje
prižiūrėjimas; (c) pratimų rengimas, paskyrimas ir
taisymas; (d) vadovavimas mokinių atliekamam
praktiniam darbui ir jo priežiūra; (e) testų ir egzaminų,
siekiant patikrinti mokinių pažangumą, rengimas ir
organizavimas; (f) ataskaitų apie mokinių darbą
rengimas ir aptarimas su kitais mokytojais ir socialiniais
partneriais; (g) dalyvavimas mokyklos susirinkimuose,
kuriuose svarstomi mokymo ir organizaciniai klausimai;
(h) užklasinio darbo, pavyzdžiui, diskusijų klubo ar
laisvalaikio veiklos, organizavimas ar pagalba; (i)
individualus mokymas; (j) panašių užduočių atlikimas;
(k) vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2326 01 Augalininkystės
mokytojas 2326 02 Gyvulininkystės mokytojas 2326 03
Sodininkystės mokytojas

232601

Augalininkystės mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Augalininkystės mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai –
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro

Explanatory
notes:
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mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232602

Gyvulininkystės mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gyvulininkystės mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
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darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232603

Sodininkystės mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sodininkystės mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
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profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232604

Miškininkystės mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Miškininkystės mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
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pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232605

Žuvininkystės mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žuvininkystės mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
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organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232606

Veterinarijos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Veterinarijos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
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232607

Kitų žemės ūkio ir veterinarijos dalykų mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kitų žemės ūkio ir veterinarijos dalykų mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.

2327

Sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos dalykų profesijos mokytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos dalykų
profesijos mokytojai

Description:
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Aiškinamosios
pastabos:

Sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos dalykų
Explanatory
profesijos mokytojai moko vieno ar kelių, kai kurių ar
notes:
visų švietimo lygmenų ugdymo ar profesinio rengimo
dalykų, kurie priskiriami pakopai po baigto pagrindinio
ugdymo. Atliekamos užduotys: (a) mokymo planų
sudarymas ir keitimas, ugdymo ir profesinio mokymo
programų, kursų rengimas, atsižvelgiant į reikalavimus;
(b) savo dalykų pamokų vedimas ir mokinių darbo ir
tvarkos klasėje prižiūrėjimas; (c) pratimų rengimas,
paskyrimas ir taisymas; (d) vadovavimas mokinių
atliekamam praktiniam darbui ir jo priežiūra; (e) testų ir
egzaminų, siekiant patikrinti mokinių pažangumą,
rengimas ir organizavimas; (f) ataskaitų apie mokinių
darbą rengimas ir aptarimas su kitais mokytojais ir
socialiniais partneriais; (g) dalyvavimas mokyklos
susirinkimuose, kuriuose svarstomi mokymo ir
organizaciniai klausimai; (h) užklasinio darbo,
pavyzdžiui, diskusijų klubo ar laisvalaikio veiklos,
organizavimas ar pagalba; (i) individualus mokymas; (j)
panašių užduočių atlikimas; (k) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai:
2327 01 Slaugos ir priežiūros mokytojas 2327 02
Terapijos ir reabilitacijos mokytojas 2327 03 Vaikų
priežiūros ir paslaugų jaunimui mokytojas 2327 04
Socialinio darbo mokytojas

232701

Slaugos ir priežiūros mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Slaugos ir priežiūros mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogo-
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psichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232702

Terapijos ir reabilitacijos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Terapijos ir reabilitacijos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
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praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232703

Vaikų priežiūros ir paslaugų jaunimui mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaikų priežiūros ir paslaugų jaunimui mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
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232704

Socialinio darbo mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Socialinio darbo mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.

232705

Kitų sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos dalykų mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kitų sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos dalykų
mokytojas

Description:
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Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.

2328

Paslaugų ir saugos dalykų profesijos mokytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Paslaugų ir saugos dalykų profesijos mokytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Paslaugų ir saugos dalykų profesijos mokytojai moko
Explanatory
vieno ar kelių, kai kurių ar visų švietimo lygmenų
notes:
ugdymo ar profesinio rengimo dalykų, kurie priskiriami
pakopai po baigto pagrindinio ugdymo. Atliekamos
užduotys: (a) mokymo planų sudarymas ir keitimas,
ugdymo ir profesinio mokymo programų, kursų
rengimas, atsižvelgiant į reikalavimus; (b) savo dalykų
pamokų vedimas ir mokinių darbo ir tvarkos klasėje
prižiūrėjimas; (c) pratimų rengimas, paskyrimas ir
taisymas; (d) vadovavimas mokinių atliekamam
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praktiniam darbui ir jo priežiūra; (e) testų ir egzaminų,
siekiant patikrinti mokinių pažangumą, rengimas ir
organizavimas; (f) ataskaitų apie mokinių darbą
rengimas ir aptarimas su kitais mokytojais ir socialiniais
partneriais; (g) dalyvavimas mokyklos susirinkimuose,
kuriuose svarstomi mokymo ir organizaciniai klausimai;
(h) užklasinio darbo, pavyzdžiui, diskusijų klubo ar
laisvalaikio veiklos, organizavimas ar pagalba; (i)
individualus mokymas; (j) panašių užduočių atlikimas;
(k) vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskriamų
profesijų pavyzdžiai: 2328 01 Viešbučių, restoranų ir
viešojo maitinimo įmonių paslaugų mokytojas 2328 02
Kelionių, turizmo ir laisvalaikio paslaugų mokytojas
2328 03 Paslaugų teikimo namuose mokytojas 2328 04
Kūno grožio priežiūros paslaugų mokytojas
232801

Viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo įmonių paslaugų mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo įmonių
paslaugų mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
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kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232802

Kelionių, turizmo ir laisvalaikio paslaugų mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelionių, turizmo ir laisvalaikio paslaugų mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

394/1 365

LPK-2005

232803

Paslaugų teikimo namuose mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Paslaugų teikimo namuose mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.

232804

Kūno grožio priežiūros paslaugų mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kūno grožio priežiūros paslaugų mokytojas

Description:

Aiškinamosios

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos

Explanatory
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pastabos:

dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.

232805

Transporto paslaugų mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto paslaugų mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
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drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232806

Aplinkosaugos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aplinkosaugos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
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ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232807

Sanitarijos ir higienos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sanitarijos ir higienos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
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pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232808

Asmenų ir nuosavybės apsaugos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Asmenų ir nuosavybės apsaugos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
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patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232809

Profesinės sveikatos ir darbo saugos mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Profesinės sveikatos ir darbo saugos mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
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darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
232810

Kitų paslaugų ir saugos dalykų mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kitų paslaugų ir saugos dalykų mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai dėsto vieną ar kelis profesijos
Explanatory
dalykus profesinėse mokyklose. Profesijos mokytojai – notes:
tai specialybės dalyko mokytojai, kurie padeda
profesinių mokyklų moksleiviams mokytis profesijos.
Profesinio pasirengimo pamokos paprastai vyksta
mokyklos dirbtuvėse ar laboratorijose. Profesijos
mokytojai aiškina moksleiviams technologinius
procesus, moko dirbti įvairiais įrenginiais, naudotis
atitinkama technine dokumentacija. Mokytojai sudaro
mokymo planus ir profesinio rengimo programas, veda
savo dalykų pamokas, prižiūri moksleivių darbą ir
drausmę per pamokas, norėdami patikrinti moksleivių
mokymąsi, išklauso žodinius moksleivių atsakymus,
rengia atsiskaitymus ir kontrolinius darbus, testus ir
egzaminus, aiškina naują medžiagą. Savo darbe
mokytojai naudoja įvairius plakatus, medžiagų ir
technologinių procesų demonstravimo stendus ir pan.,
stebi ir įvertina moksleivių darbą per praktinius
užsiėmimus ir gamybines praktikas. Be pagrindinio
darbo, mokytojai turi papildomų pareigų mokykloje.
Kaip grupės auklėtojai jie organizuoja papildomą
ugdomąją moksleivių veiklą, rengia grupės
susirinkimus, kuriuose yra aptariami mokymosi ir
visuomeninės veiklos rezultatai bei iškilusios
problemos, organizuoja mokomąsias ir pramogines
ekskursijas. Skiriamos šios darbuotojų kvalifikacinės
kategorijos: Profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį ar
specialųjį vidurinį išsilavinimą arba yra baigęs
profesinės mokyklos 3 ar 4 pakopą (turi aukštesnę
negu jo mokiniams suteikiama profesinę kategoriją),
pedagogikos ir psichologijos žinių minimumo
pažymėjimą ir ne trumpesnę kaip 1 metų pedagoginio
arba praktinio darbo pagal mokomąjį dalyką praktiką.
Vyresnysis profesijos mokytojas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį,
aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą,
atitinkantį pedagoginio darbo pobūdį bei pedagogopsichologo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 4 metų
pedagoginio darbo praktiką. Profesijos mokytojas
metodininkas. Ši kategorija gali būti suteikta arba
patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį specialybės
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Profesijos mokytojas ekspertas. Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
specialybės išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo
praktiką. Labai svarbu turėti puikius bendravimo ir
organizacinius gebėjimus, gerus profesinius įgūdžius,
pedagoginio darbo pomėgį, kritiškai vertinti savo
darbą, nuolat tobulintis ir tikslingai taikyti įvairius
moksleivių ugdymo metodus.
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233

Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai moko
Explanatory
daugumos pradinio švietimo lygmens dalykų ir
notes:
organizuoja ugdymo veiklą ikimokyklinio amžiaus
vaikams. Pagrindinės atliekamos užduotys: ugdymo
programų rengimas ir daugelio pradinio švietimo
lygmens dalykų mokymas; veiklos, kuria siekiama
lavinti vaikų kalbos, fizinius ir socialinius įgūdžius,
planavimas ir organizavimas; ataskaitų rengimas. Gali
būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.
Reikia pažymėti, kad atsižvelgiant į konkrečias užduotis
ir atsakomybę, jas atliekant, bei nacionalinius
išsilavinimo ir kvalifikacijos reikalavimus, kai kurias ar
visas čia priskiriamas profesijas būtų galima priskirti
331 grupei "Jaunesnieji ikimokyklinio ugdymo
specialistai". Šios grupės profesijos skirstomos į tokius
pogrupius: 2331 Pradinio ugdymo mokytojai 2332
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

2331

Pradinio ugdymo mokytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pradinio ugdymo mokytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pradinio ugdymo mokytojai moko daugelio pradinio
švietimo lygmens dalykų. Atliekamos užduotys: (a)
ugdymo programų rengimas ir skaitymo, rašymo,
aritmetikos ir kitų dalykų mokymas, remiantis
rekomenduojamu ugdymo planu; (b) testų, projektų ir
užduočių, skirtų mokiniams lavinti ir jų pažangai
įvertinti, rengimas, organizavimas ir tikrinimas ir, jei
reikia, papildomų priemonių skyrimas; (c) mokinių
užklasinės veiklos organizavimas ir priežiūra; (d)
mokinio asmenybės vystymosi skatinimas ir jo
pažangos aptarimas su kitais mokytojais ir mokinio
tėvais; (e) mokinių priežiūra klasėse ir kitose mokyklos
vietose; (f) ataskaitų rengimas; (g) panašių užduočių
atlikimas; (h) vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia
priskiriamų profesijų pavyzdžiai: 2331 01 Pradinio
ugdymo mokytojas

Explanatory
notes:

233101

Pradinio ugdymo mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pradinio ugdymo mokytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pradinio ugdymo mokytojai moko kelių dalykų
Explanatory
pradinėse klasėse ir organizuoja papildomą ugdomąją notes:
veiklą šių klasių mokiniams. Pradinio ugdymo
mokytojai pradinių mokyklų I-IV klasių mokinius moko
pagrindinių dalykų : matematikos, gimtosios kalbos,
pasaulio pažinimo, kartais – dailės ir darbų, kūno
kultūros. Jie yra pirmieji mokytojai mokykloje ir jų
vaidmuo šiuo požiūriu yra nepaprastai svarbus: nuo to,
ką mokiniai išmoks ir patirs pirmaisiais mokslo metais,
labai priklauso ir jų tolesnio mokymosi sėkmė.
Pradinukų mokytojai įveda vaikus į mokyklą ir atsako
už vaikų prisitaikymą joje. Tam tikra prasme šie
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mokytojai, pateikdami mažiesiems mokiniams įvairių
dalykų pradmenis, turi išmokyti vaikus mokytis: vaikai
supažindinami su skaičių, sudėties ir atimties
sąvokomis, išmokomi skaityti ir rašyti, įgyja pirmųjų
žinių apie juos supantį pasaulį, išmoksta analizuoti ir
apibendrinti; mokymo procese mokytojai naudoja
įvairius stalo žaidimus, pagalbines vaizdines mokymo
priemones, kurios padeda vaikams geriau suprasti ir
įsiminti mokomąjį dalyką; mokytojai turi gerai išmanyti
pedagoginę psichologiją, suprasti ir įvertinti vaiko
vystymosi ir psichologinius ypatumus, pastebėti ir
įvertinti vaiko pastangas bei pažangą, mokymosi
sutrikimus, nagrinėti šių sutrikimų priežastis, nuolat
bendrauti su tėvais, aptarti su jais iškilusias mokymosi
problemas; mokytojai rengia mokymo programas
atitinkančius mokymo planus, parenka testus ir
užduotis, fizinius pratimus, lavinančius įvairius
moksleivių įgūdžius, nustato moksleivių pažangos
laipsnį ir, jeigu reikia, nurodo kaip tą laipsnį taisyti,
individualiai dirba su atskirais mokiniais, sudaro
individualias modifikuotas arba adaptuotas mokymo
programas mokiniams su mokymosi sutrikimais;
mokytojai turi ir papildomų pareigų – organizuoja
užklasinį darbą (būreliai, sekcijos ir pan.), dalyvauja
susirinkimuose, kuriuose aptariami mokymo ir
mokyklos darbo organizavimo klausimai, organizuoja
tėvų susirinkimus, rengia įvairias ataskaitas s. Labai
svarbus jų darbo aspektas yra nuolatinis tobulinimasis,
siekiant periodiškai atestuotis, kad būtų patvirtinta ar
suteikta jų darbą atitinkanti kvalifikacinė kategorija.
2332

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai organizuoja grupinius Explanatory
ir individualius mokomuosius žaidimus ikimokyklinio
notes:
amžiaus vaikų fiziniam, protiniam ir socialiniam
vystymui skatinti ir remti. Atliekamos užduotys: (a)
veiklos, kuria siekiama padėti vaikams įgyti kalbos,
fizinių ir socialinių įgūdžių, planavimas ir
organizavimas; (b) kalbos vystymosi skatinimas,
naudojant pasakojimus, vaidinimus, žaidimus, dainas,
eilėraščius ir neformalius pokalbius bei diskusijas; (c)
vaikų stebėjimas, kad būtų galima įvertinti jų vystymąsi
ir aptarti vaikų pažangą ir galimas problemas su tėvais;
(d) vaikų veiklos priežiūra, siekiant užtikrinti jų
saugumą ir sprendžiant konfliktus; (e) panašių
užduočių atlikimas; (f) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai:
2332 01 Darželio ir lopšelio auklėtojas

233201

Darželio ir lopšelio auklėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darželio ir lopšelio auklėtojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Auklėtojas ugdo ir globoja vaiką saugodamas ir
stiprindamas jo sveikatą, puoselėdamas vidines vaiko
galias, lemiančias normalią jo asmenybės raidą. Prižiūri
vaikus, rūpinasi jų saugumu, organizuoja grupinę ir
individualią veiklą. Rūpinasi vaikų fizinių ir bendravimo
įgūdžių plėtojimu. Visų pirma – tai vaikų kalbos
ugdymas įvairių žaidimų forma: istorijų pasakojimas,
vaidybiniai žaidimai, dainavimas, eilėraščių

Explanatory
notes:
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deklamavimas, pokalbiai ir kt.. Jis stebi vaikų
laimėjimus, elgseną, aptaria su tėvais iškilusias vaikų
raidos ir elgesio problemas. Pateikdamas vaikams
gimtosios kalbos, matematikos, tėvynės pažinimo
pradmenis, auklėtojas per pamokėles naudoja įvairius
stalo žaidimus: raidžių ir skaičių, gyvūnų ir augalų loto,
skaičiavimą pagaliukais, įvairias piešimo ir vaizdines
priemones. Žaidimų forma praveda kūno kultūros ir
muzikos pamokėles. Auklėtojas turi ugdyti įvairius
vaikų gebėjimus, nuteikti vaikus veiklai, pastebėti ir
įvertinti vaiko norą bei pastangas, garantuoti vaikų
saugumą vaikų priežiūros įstaigoje. Auklėtojas
naudojasi įvairiomis piešimo ir rašymo priemonėmis,
knygutėmis, gamtinėmis medžiagomis, žaislais, vaizdo
ir garso aparatūra ir kt. Auklėtojas bendrauja su
kolegomis, vaikų tėvais, prireikus su vaikų psichologu,
medicinos ar socialiniu darbuotoju. Gali dirbti
valstybinėse ir privačiose ikimokyklinio ugdymo
įstaigose. Auklėtojo darbas intensyvus, jam tenka daug
kalbėti, judėti, stebėti vaikų grupės darbą. Dažnas vaikų
sergamumas infekcinėmis ligomis kelia grėsmę jomis
užsikrėsti. Auklėtojo darbas yra nuolatinė kūryba, mažo
žmogaus asmenybės, jo požiūrio į pasaulį formavimas.
Nuo auklėtojo darbo, jo gebėjimo suprasti ir įvertinti
vaikų raidos ypatybes gali priklausyti ir tolesnis
sėkmingas ar nesėkmingas jų mokymasis mokykloje,
netgi profesinė karjera ir asmeninis gyvenimas.
Sėkmingą auklėtojo darbą lemia gebėjimai dirbti su
vaikų grupėmis ir individualiai su kiekvienu vaiku,
kūrybiškumas. Labai svarbūs geri bendravimo įgūdžiai,
mokėjimas valdyti konfliktines situacijas, taip pat būtina
gera muzikinė klausa ir gera sveikata.
234

Specialiojo ugdymo mokytojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Specialiojo ugdymo mokytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Specialiojo ugdymo mokytojai moko vaikus, jaunuolius Explanatory
ir suaugusius su negalia ar tuos, kuriems sunku mokytis notes:
tam tikro švietimo lygmens. Pagrindinės atliekamos
užduotys: ugdymo programų pritaikymas atskirai
žmonių su negalia ar kuriems sunku mokytis, grupei;
vieno ar kelių dalykų mokymas, pavyzdžiui, kurčiųjų ar
aklųjų mokymas naudotis Brailio raštu ar skaityti iš lūpų
ir kitų specialių priemonių ir būdų; ataskaitų rengimas.
Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šioje grupėje išskiriamas toks pogrupis:
2340 Specialiojo ugdymo mokytojai

2340

Specialiojo ugdymo mokytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Specialiojo ugdymo mokytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Specialiojo ugdymo mokytojai moko vaikus, jaunuolius Explanatory
ir suaugusius su negalia ar tuos, kuriems sunku mokytis notes:
tam tikro švietimo lygmens. Atliekamos užduotys: (a)
ugdymo programų rengimas ar pritaikymas, pamokų ir
veiklos planavimas, atsižvelgiant į reikalavimus; (b)
mokymas naudotis specialiomis pagalbinėmis
priemonėmis ar būdais, pavyzdžiui, Brailio raštu ar
skaityti iš lūpų, atsižvelgiant į mokinių negalios pobūdį
ir švietimo lygmenį; priežiūra klasėje; (c) mokinių
pasitikėjimo savimi skatinimas, padėjimas ieškant ir
įsisavinant metodus, kurie jiems kompensuotų dėl
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negalios patiriamus apribojimus, bei pagalba,
padedanti pajusti savo laimėjimus; (d) testų
parengimas ir įvertinimas, kiekvieno mokinio
pažangumo įvertinimas ir registravimas, aptarimas su
tėvais, kitais mokytojais, gydytojais, socialiniais
darbuotojais ir t.t.; (e) individualus mokymas; (f)
ataskaitų rengimas; (g) panašių užduočių atlikimas; (h)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2340 01 Specialusis pedagogas
2340 02 Logopedas 2340 03 Aklųjų ir silpnaregių
mokytojas (tiflopedagogas) 2340 04 Kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų mokytojas (surdopedagogas)
234001

Specialusis pedagogas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Specialusis pedagogas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Specialieji pedagogai dirba su sutrikusio intelekto
vaikais bei vaikais, turinčiais specifinių pažinimo,
emocijų ir elgesio sutrikimų. Specialieji pedagogai
moko vaikus, turinčius fizinių ar protinių negalių, teikia
specialiąją pagalbą specialiųjų poreikių vaikams.
Specialieji pedagogai dirba specialiuosiuose
darželiuose, specialiosiose bendrojo lavinimo
mokyklose, kur yra mokomi fizinių ar protinių negalių
turintys vaikai, ikimokyklinėse ugdymo įstaigose,
bendrojo lavinimo mokyklose su vaikais, kuriems dėl
vienų ar kitų priežasčių sunku mokytis pagal kurį nors
mokslo lygį, pedagoginėse-psichologinėse
ankstyvosios korekcijos tarnybose: rengia pamokų
planus ir organizuoja kryptingą veiklą, moko naudotis
specialiosiomis pagalbinėmis priemonėmis, taiko
ugdymo ir mokymo metodus, padedančius vaikams
kompensuoti savo apribojimą, atsiradusį dėl įvairių
sutrikimų, suteikia jiems pasiekimo jausmą, įvertina ir
žymi kiekvieno mokinio pažangą, konsultuojasi su
tėvais, gydančiais gydytojais, psichologais, socialiniais
darbuotojais. Priklausomai nuo to, kokią vaikų
kategoriją ugdo, šie pedagogai skirstomi į
tiflopedagogus, surdopedagogus, logopedus,
specialiuosius pedagogus.

Explanatory
notes:

234002

Logopedas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Logopedas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Logopedai dirba su vaikais, turinčiais kalbos ir
Explanatory
komunikacijos sutrikimų. Logopedas, specialusis
notes:
pedagogas (specialusis pedagogas, surdopedagogas,
tiflopedagogas). Ši kategorija gali būti suteikta
jaunesniajam pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį
ar specialųjį vidurinį išsilavinimą be pedagogopsichologo kvalifikacijos ir ne trumpesnę kaip 1-2 metų
pedagoginio darbo praktiką, arba minėtų mokyklų
absolventams, turintiems pedagogo-psichologo
kvalifikaciją. Jaunesnysis logopedas, jaunesnysis
specialusis pedagogas (jaunesnysis specialusis
pedagogas, jaunesnysis surdopedagogas, jaunesnysis
tiflopedagogas). Ši kategorija suteikiama aukštosios,
aukštesniosios, specialiosios vidurinės mokyklos
absolventams, kurie pradėjo dirbti pedagoginį darbą,
neturėdami pedagogo-psichologo kvalifikacijos.
Vyresnysis logopedas, vyresnysis specialusis
pedagogas (vyresnysis specialusis pedagogas,
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vyresnysis surdopedagogas, vyresnysis tiflopedagogas).
Ši kategorija gali būti suteikta arba patvirtinta
pedagogui, kuris turi aukštąjį, aukštesnįjį arba specialųjį
vidurinį išsilavinimą, atitinkantį pedagoginio darbo
pobūdį, pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip ketverių metų pedagoginio darbo
praktiką. Logopedas metodininkas, specialusis
pedagogas metodininkas (specialusis pedagogas
metodininkas, surdopedagogas metodininkas,
tiflopedagogas metodininkas). Ši kategorija gali būti
suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi aukštąjį
išsilavinimą bei pedagogo-psichologo kvalifikaciją ir ne
trumpesnę kaip 6 metų pedagoginio darbo praktiką.
Logopedas ekspertas, specialusis pedagogas ekspertas
(specialusis pedagogas ekspertas, surdopedagogas
ekspertas, tiflopedagogas ekspertas). Ši kategorija gali
būti suteikta arba patvirtinta pedagogui, kuris turi
aukštąjį išsilavinimą bei pedagogo-psichologo
kvalifikaciją ir ilgesnę kaip šešerių metų pedagoginio
darbo praktiką.
234003

Aklųjų ir silpnaregių mokytojas (tiflopedagogas)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aklųjų ir silpnaregių mokytojas (tiflopedagogas)

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tiflopedagogai dirba su aklais ir silpnaregiais
žmonėmis: teikia specialiąją pagalbą specialiųjų
poreikių suaugusiems žmonems ir vaikams; moko
vaikus, turinčius silpną regėjimą ir aklus; dirba
specialiuosiuose darželiuose, specialiosiose bendrojo
lavinimo mokyklose, ikimokyklinėse ugdymo įstaigose;
rengia pamokų planus ir organizuoja kryptingą veiklą,
moko naudotis specialiosiomis pagalbinėmis
priemonėmis, taiko ugdymo ir mokymo metodus,
padedančius vaikams kompensuoti savo apribojimą,
suteikia jiems pasiekimo jausmą, įvertina ir žymi
kiekvieno mokinio pažangą, konsultuojasi su tėvais,
gydančiais gydytojais, psichologais, socialiniais
darbuotojais.

Explanatory
notes:

234004

Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokytojas (surdopedagogas)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokytojas
(surdopedagogas)

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Surdopedagogai dirba su kurčiais ir neprigirdinčiais
vaikais. Priklausomai nuo to, kokią vaikų kategoriją
ugdo, šie mokytojai yra skirstomi į tiflopedagogus,
surdopedagogus, logopedus, specialiuosius
pedagogus.Skaityti profesijos aprašą (2340 01
Specialusis pedagogas)

Explanatory
notes:

234005

Kitų specialiųjų poreikių asmenų mokytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kitų specialiųjų poreikių asmenų mokytojas

Description:
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235

Kiti mokymo specialistai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kiti mokymo specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kiti mokymo specialistai dirba mokslinį tiriamąjį darbą, Explanatory
rengia dėstymo ir ugdymo priemones, metodikas bei
notes:
konsultuoja jų pritaikymo klausimais; kontroliuoja ir
įvertina mokytojų darbą bei pasiektus rezultatus,
taikant tam tikras ugdymo programas, ir, reikalui esant,
siūlo pakeitimus ar patobulinimus. Pagrindinės
atliekamos užduotys: ugdymoo programų, planų ir
metodikų bei kitų ugdymo proceso aspektų, taip pat ir
ugdymo priemonių, tyrimai bei konsultavimas jų
pakeitimo ar papildymo klausimais; reguliarių mokytojų
darbo, taikant tam tikras ugdymo programas, tikrinimų
organizavimas ir, reikalui esant, pakeitimų ir
patobulinimų siūlymas; ataskaitų rengimas. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios
grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2351
Metodininkai 2352 Mokyklų inspektoriai 2359 Kitur
nepriskirti mokymo specialistai

2351

Metodininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Metodininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Metodininkai dirba tiriamąjį darbą, konsultuoja
Explanatory
ugdymo metodų ir priemonių klausimais. Atliekamos
notes:
užduotys: (a) dabartinių ugdymo planų, metodų ir kitų
ugdymo proceso aspektų laimėjimų tyrimas ir
konsultavimas šiais ar būtinų pokyčių ir galimų
patobulinimų klausimais; (b) konsultavimas ugdymo
kurso turinio ir egzaminavimo metodų klausimais; (c)
garsinių ir vaizdinių bei kitų mokomųjų priemonių
tyrimas, konsultavimas šiais klausimais bei jų įdiegimo
švietimo įstaigose planavimas ir organizavimas; (d)
dokumentų ir ataskaitų rengimas; (e) panašių užduočių
atlikimas; (f) vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia
priskiriamų profesijų pavyzdžiai: 2351 01 Švietimo
konsultantas 2351 02 Švietimo metodų konsultantas
2351 03 Mokymo metodų konsultantas 2351 04
Mokymo planų sudarytojas

235101

Švietimo konsultantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Švietimo konsultantas

Description:

235102

Švietimo metodų konsultantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Švietimo metodų konsultantas

Description:
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235103

Mokymo metodų konsultantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokymo metodų konsultantas

Description:

235104

Mokymo planų sudarytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokymo planų sudarytojas

Description:

235105

Garsinių, vaizdinių ir kitų mokomųjų priemonių specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Garsinių, vaizdinių ir kitų mokomųjų priemonių
specialistas

Description:

235106

Garsinių ir vaizdinių mokomųjų priemonių specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Garsinių ir vaizdinių mokomųjų priemonių specialistas

Description:

235107

Vaizdinių mokomųjų priemonių specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaizdinių mokomųjų priemonių specialistas

Description:

235108

Metodininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metodininkas

Description:

235109

Mokslo darbuotojas {mokymo metodai}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {mokymo metodai}

Description:

2352

Mokyklų inspektoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mokyklų inspektoriai

Description:
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Aiškinamosios
pastabos:

Mokyklų inspektoriai tikrina ir vertina mokytojų darbą
ir pasiektus rezultatus, taikydami tam tikras ugdymo
programas, ir siūlo, esant reikalui, pakeitimus ir
patobulinimus. Atliekamos užduotys: (a) reguliarus
mokyklų tikrinimas ir klausimų, susijusių su ugdymo
planais, metodais, įranga ir kt. aptarimas su mokyklos
administracija ir mokytojais; (b) klasių lankymas,
siekiant įvertinti ugdymo metodus, mokytojo darbą ir
pasiektus ugdymo rezultatus; (c) ataskaitų ir
rekomendacijų švietimo sistemos vadovybei apie
galimus ugdymo planų, ugdymo metodų ir kt.
pakeitimus ar papildymus parengimas; (d) panašių
užduočių atlikimas; (e) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai:
2352 01 Mokyklų inspektorius

235201

Mokyklų inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokyklų inspektorius

Description:

2359

Kitur nepriskirti mokymo specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti mokymo specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima mokymo specialistus, kurie
nepriskiriami kitam 235 grupės “Kiti mokymo
specialistai” pogrupiui. Čia priskiriamų profesijų
pavyzdžiai: 2359 01 Socialinis pedagogas 2359 02
Auklėtojas

Explanatory
notes:

235901

Socialinis pedagogas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Socialinis pedagogas

Description:

235902

Auklėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Auklėtojas

Description:

235903

Mokslo darbuotojas {kitos mokymo sritys}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {kitos mokymo sritys}

Description:
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236

Aukštesniųjų studijų dėstytojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Aukštesniųjų studijų dėstytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojai moko skirtingų švietimo Explanatory
lygmenų dalykų baigusius vidurinę mokyklą, tobulina
notes:
ar kuria koncepcijas, teorijas ar darbo metodus,
susijusius su jų dėstomais dalykais, rengia mokslinius
metodinius straipsnius bei rašo knygas. Pagrindinės
atliekamos užduotys: mokymo planų sudarymas ir
keitimas; kursų, seminarų vedimas, paskaitų skaitymas;
dalyvavimas sprendžiant aukštesniosios mokyklos
mokymo organizavimo ar panašius klausimus;
koncepcijų, teorijų ar metodikų, leidžiančių praktiškai
pritaikyti žinias socialinėje ir kitose srityse kūrimas ar
patobulinimas; metodinių (mokslinių) straipsnių ir
knygų rengimas. Taip pat gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios grupės
profesijos skirstomos į šiuos pogrupius: 2361 Mokytojų
rengimo ir pedagogikos dalykų dėstytojai; 2362
Humanitarinių mokslų ir meno dalykų dėstytojai; 2363
Socialinių mokslų, verslo ir teisės dalykų dėstytojai;
2364 Gamtos mokslų, matematikos ir kompiuterijos
dalykų dėstytojai; 2365 Inžinerijos, gamybos ir statybos
dalykų dėstytojai; 2366 žemės ūkio ir veterinarijos
dalykų dėstytojai; 2367 Sveikatos priežiūros ir
socialinės apsaugos dalykų dėstytojai; 2368 Paslaugų ir
saugos dalykų dėstytojai.

2361

Mokytojų rengimo ir pedagogikos dalykų dėstytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mokytojų rengimo ir pedagogikos dalykų dėstytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mokytojų rengimo ir pedagogikos dalykų dėstytojai
Explanatory
dėsto kai kurių ar visų švietimo lygmenų dalykus
notes:
baigusiems vidurinę mokyklą, tobulina bei kuria
koncepcijas, teorijas ir metodikas, rašo mokslinius
straipsnius ir knygas. Atliekamos užduotys: (a) mokymo
planų sudarymas ir keitimas, studijų programų pagal
reikalavimus rengimas; (b) paskaitų skaitymas,
vadovavimas konsultacijoms, seminarams ir
laboratoriniams darbams ar bandymams; (c) diskusijų ir
savarankiško studentų mąstymo skatinimas; (d)
vadovavimas studentų atliekamam eksperimentiniam ir
praktiniam darbui ir jo priežiūra; (e) egzaminų arba
testų organizavimas, taisymas, ir studento įvertinimas;
(f) koncepcijų, teorijų ir metodikų kūrimas, siekiant
praktinio žinių pritaikymo švietimo ir kitose srityse; (g)
vadovėlių, mokslinių straipsnių ir mokymo medžiagos
rengimas; (h) dalyvavimas konferencijose ir
seminaruose; (i) dalyvavimas sprendžiant aukštesniųjų
mokyklų biudžeto ir kitus strateginius klausimus; (j)
pagalba, organizuojant fakultatyvią veiklą, pavyzdžiui,
diskusijų klubus; (k) panašių užduočių atlikimas; (l)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2361 01 Mokytojų rengimo ir
pedagogikos dėstytojas
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236101

Mokytojų rengimo ir pedagogikos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokytojų rengimo ir pedagogikos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.

2362

Humanitarinių mokslų ir meno dalykų dėstytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Humanitarinių mokslų ir meno dalykų dėstytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Humanitarinių mokslų ir meno dalykų dėstytojai dėsto Explanatory
kai kurių ar visų švietimo lygmenų dalykus baigusiems notes:
vidurinę mokyklą, tobulina bei kuria koncepcijas,
teorijas ir metodikas, rašo mokslinius straipsnius ir
knygas. Atliekamos užduotys: (a) mokymo planų
sudarymas ir keitimas, studijų programų pagal
reikalavimus rengimas; (b) paskaitų skaitymas,
vadovavimas konsultacijoms, seminarams ir
laboratoriniams darbams ar bandymams; (c) diskusijų ir
savarankiško studentų mąstymo skatinimas; (d)
vadovavimas studentų atliekamam eksperimentiniam ir
praktiniam darbui ir jo priežiūra; (e) egzaminų arba
testų organizavimas, taisymas, ir studento įvertinimas;
(f) koncepcijų, teorijų ir metodikų kūrimas, siekiant
praktinio žinių pritaikymo kultūros ir kitose srityse; (g)
vadovėlių, mokslinių straipsnių ir mokymo medžiagos
rengimas; (h) dalyvavimas konferencijose ir
seminaruose; (i) dalyvavimas sprendžiant aukštesniųjų
mokyklų biudžeto ir kitus strateginius klausimus; (j)
pagalba, organizuojant fakultatyvią veiklą, pavyzdžiui,
diskusijų klubus; (k) panašių užduočių atlikimas; (l)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2362 01 Taikomojo meno
dėstytojas 2362 02 Muzikos ir atlikėjų meno dėstytojas
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2362 03 Audiovizualinio meno priemonių dėstytojas
2362 04 Žiniasklaidos dalykų dėstytojas
236201

Taikomojo meno dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Taikomojo meno dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.

236202

Muzikos ir atlikėjų meno dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Muzikos ir atlikėjų meno dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams

Explanatory
notes:
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Dėstytojas visuomet turi būti geros nuotaikos, gebėti
diplomatiškai išspręsti kylančius konfliktus, nekelti
balso, darbingai nuteikti visą auditoriją. Dėstytojo
darbo valandos yra nenormuotos, nes, be pedagoginio
darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir administracinių
pareigų, organizuoja popaskainę studentų veiklą,
vakarais rengiasi paskaitoms, studijuoja literatūrą,
tikrina studentų darbus ir pan.
236203

Audiovizualinio meno priemonių dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audiovizualinio meno priemonių dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.

236204

Žiniasklaidos dalykų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žiniasklaidos dalykų dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.

Explanatory
notes:
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užsiėmimų metu dėstytojas turi būti tvarkingos
išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir išlaikyti
auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai pateikti
studentams dėstomojo dalyko esmę. Per paskaitas jam
tenka daug kalbėti, aiškinti naujus dalykus, vadovauti
studentų laboratoriniams darbams ar eksperimentams.
Dėstytojas visuomet turi būti geros nuotaikos, gebėti
diplomatiškai išspręsti kylančius konfliktus, nekelti
balso, darbingai nuteikti visą auditoriją. Dėstytojo
darbo valandos yra nenormuotos, nes, be pedagoginio
darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir administracinių
pareigų, organizuoja popaskainę studentų veiklą,
vakarais rengiasi paskaitoms, studijuoja literatūrą,
tikrina studentų darbus ir pan.
236205

Meninio gaminių konstravimo dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Meninio gaminių konstravimo dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.

236206

Religijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Religijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia

Explanatory
notes:
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diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.
236207

Kalbų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kalbų dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.

236208

Istorijos ir archeologijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Istorijos ir archeologijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito

Explanatory
notes:
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paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.
236209

Filosofijos ir etikos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Filosofijos ir etikos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.
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2363

Socialinių mokslų, verslo ir teisės dalykų dėstytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Socialinių mokslų, verslo ir teisės dalykų dėstytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Socialinių mokslų, verslo ir teisės dalykų dėstytojai
Explanatory
dėsto kai kurių ar visų švietimo lygmenų dalykus
notes:
baigusiems vidurinę mokyklą, tobulina bei kuria
koncepcijas, teorijas ir metodikas, rašo mokslinius
straipsnius ir knygas. Atliekamos užduotys: (a) mokymo
planų sudarymas ir keitimas, studijų programų pagal
reikalavimus rengimas; (b) paskaitų skaitymas,
vadovavimas konsultacijoms, seminarams ir
laboratoriniams darbams ar bandymams; (c) diskusijų ir
savarankiško studentų mąstymo skatinimas; (d)
vadovavimas studentų atliekamam eksperimentiniam ir
praktiniam darbui ir jo priežiūra; (e) egzaminų arba
testų organizavimas, taisymas, ir studento įvertinimas;
(f) koncepcijų, teorijų ir metodikų kūrimas, siekiant
praktinio žinių pritaikymo socialinėje ir kitose srityse;
(g) vadovėlių, mokslinių straipsnių ir mokymo
medžiagos rengimas; (h) dalyvavimas konferencijose ir
seminaruose; (i) dalyvavimas sprendžiant aukštesniųjų
mokyklų biudžeto ir kitus strateginius klausimus; (j)
pagalba, organizuojant fakultatyvią veiklą, pavyzdžiui,
diskusijų klubus; (k) panašių užduočių atlikimas; (l)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2363 01 Psichologijos, sociologijos
ir kultūrologijos dėstytojas 2363 02 Pilietiškumo
mokslų dėstytojas 2363 03 Ekonomikos dėstytojas
2363 04 Žurnalistikos ir informacijos dalykų dėstytojas

236301

Psichologijos, sociologijos ir kultūrologijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Psichologijos, sociologijos ir kultūrologijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
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pareigų, organizuoja popaskainę studentų veiklą,
vakarais rengiasi paskaitoms, studijuoja literatūrą,
tikrina studentų darbus ir pan.
236302

Pilietiškumo mokslų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pilietiškumo mokslų dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.

236303

Ekonomikos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ekonomikos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus

Explanatory
notes:
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studentų laboratoriniams darbams ar eksperimentams.
Dėstytojas visuomet turi būti geros nuotaikos, gebėti
diplomatiškai išspręsti kylančius konfliktus, nekelti
balso, darbingai nuteikti visą auditoriją. Dėstytojo
darbo valandos yra nenormuotos, nes, be pedagoginio
darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir administracinių
pareigų, organizuoja popaskainę studentų veiklą,
vakarais rengiasi paskaitoms, studijuoja literatūrą,
tikrina studentų darbus ir pan.
236304

Žurnalistikos ir informacijos dalykų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žurnalistikos ir informacijos dalykų dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.

236305

Archyvistikos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Archyvistikos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos

Explanatory
notes:
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pasirengimą praktinei veiklai. Paskaitų ir kitų
užsiėmimų metu dėstytojas turi būti tvarkingos
išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir išlaikyti
auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai pateikti
studentams dėstomojo dalyko esmę. Per paskaitas jam
tenka daug kalbėti, aiškinti naujus dalykus, vadovauti
studentų laboratoriniams darbams ar eksperimentams.
Dėstytojas visuomet turi būti geros nuotaikos, gebėti
diplomatiškai išspręsti kylančius konfliktus, nekelti
balso, darbingai nuteikti visą auditoriją. Dėstytojo
darbo valandos yra nenormuotos, nes, be pedagoginio
darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir administracinių
pareigų, organizuoja popaskainę studentų veiklą,
vakarais rengiasi paskaitoms, studijuoja literatūrą,
tikrina studentų darbus ir pan.
236306

Prekybos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prekybos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.

236307

Reklamos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Reklamos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir

Explanatory
notes:
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specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.
236308

Finansų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Finansų dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.

236309

Bankininkystės dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bankininkystės dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad

Explanatory
notes:
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studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.
236310

Draudimo dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Draudimo dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.
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236311

Buhalterijos ir audito dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Buhalterijos ir audito dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.

236312

Vadybos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vadybos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
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balso, darbingai nuteikti visą auditoriją. Dėstytojo
darbo valandos yra nenormuotos, nes, be pedagoginio
darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir administracinių
pareigų, organizuoja popaskainę studentų veiklą,
vakarais rengiasi paskaitoms, studijuoja literatūrą,
tikrina studentų darbus ir pan.
236313

Sekretoriaus darbo dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sekretoriaus darbo dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.

236314

Raštvedybos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Raštvedybos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir

Explanatory
notes:
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auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai pateikti
studentams dėstomojo dalyko esmę. Per paskaitas jam
tenka daug kalbėti, aiškinti naujus dalykus, vadovauti
studentų laboratoriniams darbams ar eksperimentams.
Dėstytojas visuomet turi būti geros nuotaikos, gebėti
diplomatiškai išspręsti kylančius konfliktus, nekelti
balso, darbingai nuteikti visą auditoriją. Dėstytojo
darbo valandos yra nenormuotos, nes, be pedagoginio
darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir administracinių
pareigų, organizuoja popaskainę studentų veiklą,
vakarais rengiasi paskaitoms, studijuoja literatūrą,
tikrina studentų darbus ir pan.
236315

Teisės dalykų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teisės dalykų dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.

2364

Gamtos mokslų, matematikos ir kompiuterijos dalykų dėstytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gamtos mokslų, matematikos ir kompiuterijos dalykų
dėstytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gamtos mokslų, matematikos ir kompiuterijos dalykų
Explanatory
dėstytojai dėsto kai kurių ar visų švietimo lygmenų
notes:
dalykus baigusiems vidurinę mokyklą, tobulina bei
kuria koncepcijas, teorijas ir metodikas, rašo mokslinius
straipsnius ir knygas. Atliekamos užduotys: (a) mokymo
planų sudarymas ir keitimas, studijų programų pagal
reikalavimus rengimas; (b) paskaitų skaitymas,
vadovavimas konsultacijoms, seminarams ir
laboratoriniams darbams ar bandymams; (c) diskusijų ir
savarankiško studentų mąstymo skatinimas; (d)
vadovavimas studentų atliekamam eksperimentiniam ir
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praktiniam darbui ir jo priežiūra; (e) egzaminų arba
testų organizavimas, taisymas, ir studento įvertinimas;
(f) koncepcijų, teorijų ir metodikų kūrimas, siekiant
praktinio žinių pritaikymo informatikos ir kitose srityse;
(g) vadovėlių, mokslinių straipsnių ir mokymo
medžiagos rengimas; (h) dalyvavimas konferencijose ir
seminaruose; (i) dalyvavimas sprendžiant aukštesniųjų
mokyklų biudžeto ir kitus strateginius klausimus; (j)
pagalba, organizuojant fakultatyvią veiklą, pavyzdžiui,
diskusijų klubus; (k) panašių užduočių atlikimas; (l)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2364 01 Biologijos ir biochemijos
dėstytojas 2364 02 Taikomosios fizikos dėstytojas 2364
03 Taikomosios chemijos dėstytojas 2364 04
Geodezijos ir geologijos dėstytojas
236401

Biologijos ir biochemijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Biologijos ir biochemijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.

236402

Taikomosios fizikos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Taikomosios fizikos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir

Explanatory
notes:
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specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.
236403

Taikomosios chemijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Taikomosios chemijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.

236404

Geodezijos ir geologijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geodezijos ir geologijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad

Explanatory
notes:
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studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.
236405

Hidrologijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Hidrologijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.
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236406

Taikomosios matematikos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Taikomosios matematikos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.

236407

Statistikos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statistikos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
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balso, darbingai nuteikti visą auditoriją. Dėstytojo
darbo valandos yra nenormuotos, nes, be pedagoginio
darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir administracinių
pareigų, organizuoja popaskainę studentų veiklą,
vakarais rengiasi paskaitoms, studijuoja literatūrą,
tikrina studentų darbus ir pan.
236408

Kompiuterijos ir informacijos technologijų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompiuterijos ir informacijos technologijų dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.

236409

Programavimo dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Programavimo dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir

Explanatory
notes:
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auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai pateikti
studentams dėstomojo dalyko esmę. Per paskaitas jam
tenka daug kalbėti, aiškinti naujus dalykus, vadovauti
studentų laboratoriniams darbams ar eksperimentams.
Dėstytojas visuomet turi būti geros nuotaikos, gebėti
diplomatiškai išspręsti kylančius konfliktus, nekelti
balso, darbingai nuteikti visą auditoriją. Dėstytojo
darbo valandos yra nenormuotos, nes, be pedagoginio
darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir administracinių
pareigų, organizuoja popaskainę studentų veiklą,
vakarais rengiasi paskaitoms, studijuoja literatūrą,
tikrina studentų darbus ir pan.
2365

Inžinerijos, gamybos ir statybos dalykų dėstytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Inžinerijos, gamybos ir statybos dalykų dėstytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Inžinerijos, gamybos ir statybos dalykų dėstytojai dėsto Explanatory
kai kurių ar visų švietimo lygmenų dalykus baigusiems notes:
vidurinę mokyklą, tobulina bei kuria koncepcijas,
teorijas ir metodikas, rašo mokslinius straipsnius ir
knygas. Atliekamos užduotys: (a) mokymo planų
sudarymas ir keitimas, studijų programų pagal
reikalavimus rengimas; (b) paskaitų skaitymas,
vadovavimas konsultacijoms, seminarams ir
laboratoriniams darbams ar bandymams; (c) diskusijų ir
savarankiško studentų mąstymo skatinimas;
(d)vadovavimas studentų atliekamam
eksperimentiniam ir praktiniam darbui ir jo priežiūra;
(e) egzaminų arba testų organizavimas, taisymas, ir
studento įvertinimas; (f) koncepcijų, teorijų ir metodikų
kūrimas, siekiant praktinio žinių pritaikymo pramonės ir
kitose srityse; (g) vadovėlių, mokslinių straipsnių ir
mokymo medžiagos rengimas; (h) dalyvavimas
konferencijose ir seminaruose; (i) dalyvavimas
sprendžiant aukštesniųjų mokyklų biudžeto ir kitus
strateginius klausimus; (j) pagalba, organizuojant
fakultatyvią veiklą, pavyzdžiui, diskusijų klubus; (k)
panašių užduočių atlikimas; (l) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai:
2365 01 Mechanikos ir metalo darbų dėstytojas 2365
02 Elektros įrangos ir energijos gamybos dėstytojas
2365 03 Elektronikos ir automatikos dėstytojas 2365 04
Cheminių medžiagų ir procesų dėstytojas

236501

Mechanikos ir metalo darbų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mechanikos ir metalo darbų dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos

Explanatory
notes:
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pasirengimą praktinei veiklai. Paskaitų ir kitų
užsiėmimų metu dėstytojas turi būti tvarkingos
išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir išlaikyti
auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai pateikti
studentams dėstomojo dalyko esmę. Per paskaitas jam
tenka daug kalbėti, aiškinti naujus dalykus, vadovauti
studentų laboratoriniams darbams ar eksperimentams.
Dėstytojas visuomet turi būti geros nuotaikos, gebėti
diplomatiškai išspręsti kylančius konfliktus, nekelti
balso, darbingai nuteikti visą auditoriją. Dėstytojo
darbo valandos yra nenormuotos, nes, be pedagoginio
darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir administracinių
pareigų, organizuoja popaskainę studentų veiklą,
vakarais rengiasi paskaitoms, studijuoja literatūrą,
tikrina studentų darbus ir pan.
236502

Elektros įrangos ir energijos gamybos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros įrangos ir energijos gamybos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.

236503

Elektronikos ir automatikos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektronikos ir automatikos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir

Explanatory
notes:
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specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.
236504

Cheminių medžiagų ir procesų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminių medžiagų ir procesų dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.

236505

Transporto priemonių dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto priemonių dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad

Explanatory
notes:
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studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.
236506

Maisto gaminimo įrenginių ir technologijų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Maisto gaminimo įrenginių ir technologijų dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.
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236507

Tekstilės, aprangos@avalynės ir odos gamybos įrenginių ir technologijų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės, aprangos@avalynės ir odos gamybos
įrenginių ir technologijų dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.

236508

Architektūros ir miestų planavimo dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Architektūros ir miestų planavimo dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
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diplomatiškai išspręsti kylančius konfliktus, nekelti
balso, darbingai nuteikti visą auditoriją. Dėstytojo
darbo valandos yra nenormuotos, nes, be pedagoginio
darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir administracinių
pareigų, organizuoja popaskainę studentų veiklą,
vakarais rengiasi paskaitoms, studijuoja literatūrą,
tikrina studentų darbus ir pan.
236509

Statybos technologijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statybos technologijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.

2366

Žemės ūkio ir veterinarijos dalykų dėstytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Žemės ūkio ir veterinarijos dalykų dėstytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Žemės ūkio ir veterinarijos dalykų dėstytojai dėsto kai Explanatory
kurių ar visų švietimo lygmenų dalykus baigusiems
notes:
vidurinę mokyklą, tobulina bei kuria koncepcijas,
teorijas ir metodikas, rašo mokslinius straipsnius ir
knygas. Atliekamos užduotys: (a) mokymo planų
sudarymas ir keitimas, studijų programų pagal
reikalavimus rengimas; (b) paskaitų skaitymas,
vadovavimas konsultacijoms, seminarams ir
laboratoriniams darbams ar bandymams; (c) diskusijų ir
savarankiško studentų mąstymo skatinimas;
(d)vadovavimas studentų atliekamam
eksperimentiniam ir praktiniam darbui ir jo priežiūra;
(e) egzaminų arba testų organizavimas, taisymas, ir
studento įvertinimas; (f) koncepcijų, teorijų ir metodikų
kūrimas, siekiant praktinio žinių pritaikymo žemės ūkio
ir kitose srityse; (g) vadovėlių, mokslinių straipsnių ir
mokymo medžiagos rengimas; (h) dalyvavimas
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seminaruose; (i) dalyvavimas sprendžiant aukštesniųjų
mokyklų biudžeto ir kitus strateginius klausimus; (j)
pagalba, organizuojant fakultatyvią veiklą, pavyzdžiui,
diskusijų klubus; (k) panašių užduočių atlikimas; (l)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2366 01 Augalininkystės ir
gyvulininkystės dėstytojas 2366 02 Sodininkystės ir
miškininkystės dėstytojas 2366 03 Veterinarijos
dėstytojas
236601

Augalininkystės ir gyvulininkystės dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Augalininkystės ir gyvulininkystės dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.

236602

Sodininkystės ir miškininkystės dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sodininkystės ir miškininkystės dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos

Explanatory
notes:
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pasirengimą praktinei veiklai. Paskaitų ir kitų
užsiėmimų metu dėstytojas turi būti tvarkingos
išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir išlaikyti
auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai pateikti
studentams dėstomojo dalyko esmę. Per paskaitas jam
tenka daug kalbėti, aiškinti naujus dalykus, vadovauti
studentų laboratoriniams darbams ar eksperimentams.
Dėstytojas visuomet turi būti geros nuotaikos, gebėti
diplomatiškai išspręsti kylančius konfliktus, nekelti
balso, darbingai nuteikti visą auditoriją. Dėstytojo
darbo valandos yra nenormuotos, nes, be pedagoginio
darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir administracinių
pareigų, organizuoja popaskainę studentų veiklą,
vakarais rengiasi paskaitoms, studijuoja literatūrą,
tikrina studentų darbus ir pan.
236603

Veterinarijos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Veterinarijos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.

2367

Sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos dalykų dėstytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos dalykų
dėstytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos dalykų
Explanatory
dėstytojai dėsto kai kurių ar visų švietimo lygmenų
notes:
dalykus baigusiems vidurinę mokyklą, tobulina bei
kuria koncepcijas, teorijas ir metodikas, rašo mokslinius
straipsnius ir knygas. Atliekamos užduotys: (a) mokymo
planų sudarymas ir keitimas, studijų programų pagal
reikalavimus rengimas; (b) paskaitų skaitymas,
vadovavimas konsultacijoms, seminarams ir
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laboratoriniams darbams ar bandymams; (c) diskusijų ir
savarankiško studentų mąstymo skatinimas; (d)
vadovavimas studentų atliekamam eksperimentiniam ir
praktiniam darbui ir jo priežiūra; (e) egzaminų arba
testų organizavimas, taisymas, ir studento įvertinimas;
(f) koncepcijų, teorijų ir metodikų kūrimas, siekiant
praktinio žinių pritaikymo sveikatos apsaugos ir kitose
srityse; (g) vadovėlių, mokslinių straipsnių ir mokymo
medžiagos rengimas; (h) dalyvavimas konferencijose ir
seminaruose; (i) dalyvavimas sprendžiant aukštesniųjų
mokyklų biudžeto ir kitus strateginius klausimus; (j)
pagalba, organizuojant fakultatyvią veiklą, pavyzdžiui,
diskusijų klubus; (k) panašių užduočių atlikimas; (l)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2367 01 Sveikatos
priežiūros@diagnostikos ir farmacijos dalykų dėstytojas
2367 02 Socialinių paslaugų dalykų dėstytojas

236701

Sveikatos priežiūros, diagnostikos ir farmacijos dalykų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sveikatos priežiūros, diagnostikos ir farmacijos dalykų
dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.

236702

Socialinių paslaugų dalykų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Socialinių paslaugų dalykų dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius

Explanatory
notes:
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darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.
2368

Paslaugų ir saugos dalykų dėstytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Paslaugų ir saugos dalykų dėstytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Paslaugų ir saugos dalykų dėstytojai dėsto kai kurių ar
visų švietimo lygmenų dalykus baigusiems vidurinę
mokyklą, tobulina bei kuria koncepcijas, teorijas ir
metodikas, rašo mokslinius straipsnius ir knygas.
Atliekamos užduotys: (a) mokymo planų sudarymas ir
keitimas, studijų programų pagal reikalavimus
rengimas; (b) paskaitų skaitymas, vadovavimas
konsultacijoms, seminarams ir laboratoriniams
darbams ar bandymams; (c) diskusijų ir savarankiško
studentų mąstymo skatinimas; (d) vadovavimas
studentų atliekamam eksperimentiniam ir praktiniam
darbui ir jo priežiūra; e) egzaminų arba testų
organizavimas, taisymas, ir studento įvertinimas; (f)
koncepcijų, teorijų ir metodikų kūrimas, siekiant
praktinio žinių pritaikymo paslaugų ir kitose srityse; (g)
vadovėlių, mokslinių straipsnių ir mokymo medžiagos
rengimas; (h) dalyvavimas konferencijose ir
seminaruose; (i) dalyvavimas sprendžiant aukštesniųjų
mokyklų biudžeto ir kitus strateginius klausimus; (j)
pagalba, organizuojant fakultatyvią veiklą, pavyzdžiui,
diskusijų klubus; (k) panašių užduočių atlikimas; (l)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2368 01 Viešbučių, restoranų ir
viešojo maitinimo įmonių paslaugų dėstytojas 2368 02
Kelionių, turizmo ir laisvalaikio paslaugų dėstytojas
2368 03 Kūno grožio priežiūros paslaugų dėstytojas
2368 04 Transporto paslaugų dėstytojas

Explanatory
notes:

236801

Viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo įmonių paslaugų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo įmonių
paslaugų dėstytojas

Description:

Aiškinamosios

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,

Explanatory
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pastabos:

atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.

236802

Kelionių, turizmo ir laisvalaikio paslaugų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelionių, turizmo ir laisvalaikio paslaugų dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.
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236803

Kūno grožio priežiūros paslaugų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kūno grožio priežiūros paslaugų dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.

236804

Transporto paslaugų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto paslaugų dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
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balso, darbingai nuteikti visą auditoriją. Dėstytojo
darbo valandos yra nenormuotos, nes, be pedagoginio
darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir administracinių
pareigų, organizuoja popaskainę studentų veiklą,
vakarais rengiasi paskaitoms, studijuoja literatūrą,
tikrina studentų darbus ir pan.
236805

Aplinkosaugos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aplinkosaugos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.

236806

Sanitarijos ir higienos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sanitarijos ir higienos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir

Explanatory
notes:
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auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai pateikti
studentams dėstomojo dalyko esmę. Per paskaitas jam
tenka daug kalbėti, aiškinti naujus dalykus, vadovauti
studentų laboratoriniams darbams ar eksperimentams.
Dėstytojas visuomet turi būti geros nuotaikos, gebėti
diplomatiškai išspręsti kylančius konfliktus, nekelti
balso, darbingai nuteikti visą auditoriją. Dėstytojo
darbo valandos yra nenormuotos, nes, be pedagoginio
darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir administracinių
pareigų, organizuoja popaskainę studentų veiklą,
vakarais rengiasi paskaitoms, studijuoja literatūrą,
tikrina studentų darbus ir pan.
236807

Asmenų ir nuosavybės apsaugos paslaugų dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Asmenų ir nuosavybės apsaugos paslaugų dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
Explanatory
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
notes:
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja
mokslinėje–techninėje, kultūrinėje, popaskainėje,
mokymo įstaigos savivaldos veikloje. Kiekvienas
dėstytojas turi įgyti arba patvirtinti turimą kvalifikacijos
kategoriją, kuri rodo jo pasirengimą praktinei veiklai.
Paskaitų ir kitų užsiėmimų metu dėstytojas turi būti
tvarkingos išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir
išlaikyti auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai
pateikti studentams dėstomojo dalyko esmę. Per
paskaitas jam tenka daug kalbėti, aiškinti naujus
dalykus, vadovauti studentų laboratoriniams darbams
ar eksperimentams. Dėstytojas visuomet turi būti geros
nuotaikos, gebėti diplomatiškai išspręsti kylančius
konfliktus, nekelti balso, darbingai nuteikti visą
auditoriją. Dėstytojo darbo valandos yra nenormuotos,
nes, be pedagoginio darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir
administracinių pareigų, organizuoja popaskainę
studentų veiklą, vakarais rengiasi paskaitoms,
studijuoja literatūrą, tikrina studentų darbus ir pan.

236808

Darbo saugos dėstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbo saugos dėstytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštesniųjų studijų dėstytojas dėsto savo dalykus,
atlieka mokslo tiriamąjį darbą. Jis rengia dėstomojo
dalyko studijų programas, jas tobulina, siekia, kad
studentai geriau išmoktų dėstomąją medžiagą. Skaito
paskaitas, organizuoja praktinius ir laboratorinius
darbus, seminarus, konsultacijas, kolokviumus, rengia
studentų atsiskaitymus (egzaminus, įskaitas ir pan.),
rengia studentus baigiamiesiems kvalifikavimo
egzaminams pagal dėstomojo dalyko programą ir
specialisto kvalifikacijos reikalavimus, pateikia
diplominių darbų užduotis ir vadovauja diplominiams
darbams ar jų projektams, dalyvauja mokslinėje–

Explanatory
notes:
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techninėje, kultūrinėje, popaskainėje, mokymo įstaigos
savivaldos veikloje. Kiekvienas dėstytojas turi įgyti arba
patvirtinti turimą kvalifikacijos kategoriją, kuri rodo jo
pasirengimą praktinei veiklai. Paskaitų ir kitų
užsiėmimų metu dėstytojas turi būti tvarkingos
išvaizdos, darbingas, gebėti patraukti ir išlaikyti
auditorijos dėmesį, aiškiai ir suprantamai pateikti
studentams dėstomojo dalyko esmę. Per paskaitas jam
tenka daug kalbėti, aiškinti naujus dalykus, vadovauti
studentų laboratoriniams darbams ar eksperimentams.
Dėstytojas visuomet turi būti geros nuotaikos, gebėti
diplomatiškai išspręsti kylančius konfliktus, nekelti
balso, darbingai nuteikti visą auditoriją. Dėstytojo
darbo valandos yra nenormuotos, nes, be pedagoginio
darbo mokymo įstaigoje, jis turi ir administracinių
pareigų, organizuoja popaskainę studentų veiklą,
vakarais rengiasi paskaitoms, studijuoja literatūrą,
tikrina studentų darbus ir pan.
24

Kiti specialistai

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogrupis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Kiti specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kiti specialistai dirba tiriamąjį darbą, kuria ir tobulina
Explanatory
koncepcijas, teorijas ir metodus arba praktiškai taiko
notes:
savo žinias, susijusias su informacijos skleidimu, verslo
organizavimu, taip pat filosofijos, teisės, psichologijos,
politikos, ekonomikos, istorijos, religijos, kalbų,
sociologijos, kitų socialinių mokslų disciplinomis bei
menu ir pramogų sfera. Pagrindinės šiam pagrindiniam
pogrupiui priskiriamų darbuotojų atliekamos užduotys:
darbo informacijos skleidimas ir operatorinių metodų,
susijusių su verslo organizavimu, taikymas; įstatymų
taikymas; žinių, įgytų iš dabartinės ir istorinės
perspektyvos analizuojant individo ar grupės elgesį,
kalbų raidą ar filosofijos, politikos, ekonomikos, teisės,
pedagogikos, socialinių, religijotyros ir kitų mokslų
doktrinas, teorijas, koncepcijas, sistemas ir
organizacijas, plėtimas, gilinimas, konsultavimas ar šių
žinių taikymas; meno kūrinių suvokimas, kūrimas ir
atlikimas; mokslinių straipsnių, ataskaitų ir dokumentų
rengimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbuotojams. Reikia pažymėti, kad atsižvelgiant į
konkrečias užduotis ir atsakomybę, jas atliekant, bei
nacionalinius išsilavinimo ir kvalifikacijos reikalavimus,
kai kurias čia priskiriamas profesijas būtų galima
priskirti 34 pagrindiniam pogrupiui "Kiti jaunesnieji
specialistai". Tai ypač taikytina profesijoms,
priskiriamoms 2446 pogrupiui “Socialiniai darbuotojai”.
Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias
grupes: 241 Verslo specialistai 242 Teisės specialistai
243 Archyvarai, bibliotekininkai ir giminiškų profesijų
specialistai 244 Socialinių mokslų ir giminiškų profesijų
specialistai 245 Rašytojai ir kūrybiniai darbuotojai ar
atlikėjai 246 Religijų specialistai

241

Verslo specialistai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Verslo specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Verslo specialistai tobulina, konsultuoja ir taiko
Explanatory
operatorinius metodus, susijusius su verslo
notes:
organizavimu. Pagrindinės atliekamos užduotys:
apskaitos (buhalterinių) paslaugų ar paslaugų, susijusių
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su personalo parinkimu ir profesiniu orientavimu,
tyrimai, planavimas, konsultavimas bei teikimas; darbas
tokiose verslo srityse, kaip rinkotyra, reklama, ryšiai su
visuomene, su patentais susijusių taisyklių ar kitų
veiksmų, būtinų verslui organizuoti, taikymas;
konsultavimas šalies ekonomikos klausimais. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios
grupės specialistai skirstomi į tokius pogrupius: 2411
Buhalteriai 2412 Personalo ir profesinio orientavimo
specialistai 2419 Kitur nepriskirti verslo specialistai
2411

Buhalteriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Buhalteriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Buhalteriai konsultuoja buhalterijos ir apskaitos
Explanatory
klausimais, teikia buhalterines paslaugas ir atlieka
notes:
auditą. Atliekamos užduotys: (a) konsultavimas
finansinių sąmatų, sąskaitų ir ataskaitų kontrolės bei
kitų apskaitos metodų ir sistemų klausimais, jų
planavimas ir įdiegimas; (b) finansinių ataskaitų
rengimas ir tvirtinimas pateikiant jas vadovybei,
akcininkams, juridiniams, įstatymais numatytiems
organams ir kitiems asmenims; (c) mokesčių deklaracijų
parengimas, mokesčių problemų konsultavimas ir
ginčijamų klausimų aiškinimasis su mokesčių
inspektoriais; (d) pajamų ir biudžeto prognozavimo
ataskaitų parengimas; (e) finansinių tyrimų atlikimas
dokumentų klastojimo, nemokumo ir bankroto atvejais;
(f) ataskaitų ir buhalterijos knygų tikrinimas; (g)
susijusių užduočių atlikimas; (h) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai:
2411 01 Finansų vadybininkas 2411 02 Buhalteris
auditorius 2411 03 Finansų analitikas 2411 04
Buhalteris

241101

Finansų vadybininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Finansų vadybininkas

Description:

241102

Buhalteris auditorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Buhalteris auditorius

Description:

241103

Finansų analitikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Finansų analitikas

Description:
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241104

Buhalteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Buhalteris

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Buhalteriai tvarko buhalterinę dokumentaciją, rengia
Explanatory
ataskaitas, atlieka apskaitos ir analizės operacijas.
notes:
Daugelis buhalterių specializuojasi mokesčių mokėjimo
srityje – skaičiuoja pajamų, socialinio draudimo,
pridėtinės vertės ir kt. mokesčius, konsultuoja įmonių
vadovus, apie tai kaip vienas ar kitas versle priimtas
sprendimas atsilieps mokesčių mokėjimui. Jeigu firma
yra didelė, buhalteriai gali pasiskirstyti veiklos sferomis
– gali užsiimti tik finansų analize, planavimu ar
biudžeto sudarymu, kainodara ar dirbti kitose srityse.
Jie seka, ar teisingai mokami mokesčiai, ar išlaidos
neprieštarauja įstatymams bei Vyriausybės nutarimams.
Dalis buhalterių dirba dėstytojais mokymo bei mokslo
įstaigose. Kiti gali būti samdomi laikinam darbui.

241106

Buhalteris ekonomistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Buhalteris ekonomistas

Description:

241108

Auditorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Auditorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Auditoriai atlieka nepriklausomą įmonės finansinės
veiklos tyrimą, pateikia išvadas. Auditoriai parengia ir
analizuoja finansines ataskaitas bei mokesčių
mokėjimą, atlieka informacinių sistemų analizę, teikia
šią informaciją visų sričių verslininkams, pramonės
įmonių vadovams bei įmonių akcininkams. Auditoriai
turi nuolat sekti informaciją, susijusią su finansų
tvarkyba bei ją reglamentuojančiais įstatymais, ir ja
vadovautis. Jie yra aukščiausios kvalifikacijos
buhalterinės apskaitos ekspertai, gerai išmanantys
apskaitos, analizės, kontrolės, finansų, teisės ir kitų
mokslų teoriją bei praktiką. Auditoriai gali suteikti ir
kitas paslaugas, pvz., patarti įmonių steigimo
klausimais, įvertinti verslo efektyvumą, gali konsultuoti
įmonių ir bendrovių vadovus rengiant verslo planus,
patarti kuriant bendras įmones su užsieniu. Auditoriai
specializuojasi prekybos, gamybos, finansinio
tarpininkavimo, bankininkystės srityse. Nemažai
auditorių dirba Valstybinėje mokesčių inspekcijoje bei
Ekonominėje policijoje, t.y. atstovauja valstybės
interesams. Jie seka, ar deramai mokami mokesčiai, ar
išlaidos neprieštarauja įstatymams bei Vyriausybės
nutarimams. Dalis auditorių dirba dėstytojais arba
atlieka mokslo tiriamuosius darbus.

Explanatory
notes:
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241109

Finansininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Finansininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Finansininkai rengia, analizuoja ir klasifikuoja verslo ir
pramonės įmonių, įvairių organizacijų finansines
ataskaitas. Finansininkai tikrina, analizuoja ir apdoroja
finansinę informaciją, kuria naudojasi firmų vadovai
priimdami esminius sprendimus dėl verslo plėtojimo,
taip pat rengia finansines ataskaitas akcininkams,
kreditoriams ir mokesčių inspekcijai, atlieka firmų ir
bendrovių vidinę finansinę kontrolę, garantuojančią
buhalterinių įrašų tikslumą, kad būtų išvengta
finansinio piktnaudžiavimo bei apgavysčių. Be to,
tikrina kompanijų atliekamas valdymo operacijas –
nustato ar jos pakankamai efektyvios ir ar atitinka
kompanijos politiką bei procedūrų vykdymo tvarką,
įstatymus ir Vyriausybės nutarimus. Finansininkai gali
turėti savo įmones ir teikti finansines paslaugas pagal
sutartis kitoms įmonėms, gali dirbti verslo, pramonės,
vyriausybinėse ir nepelno siekiančiose organizacijose.

Explanatory
notes:

241110

Mokslo darbuotojas {buhalterinė apskaita, auditas}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {buhalterinė apskaita, auditas}

Description:

2412

Personalo ir profesinio orientavimo specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Personalo ir profesinio orientavimo specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Personalo ir profesinio orientavimo specialistai teikia
Explanatory
kvalifikuotas verslo paslaugas, susijusias su kadrų
notes:
politika, pavyzdžiui, darbuotojų samda ir kvalifikacijos
kėlimu, profesijų analize ir profesiniu orientavimu.
Atliekamos užduotys: (a) konsultavimas ir darbas su
kadrais, susijęs su darbuotojų samda, pareigų
paskyrimu, mokymu, skatinimu, atlyginimu, darbuotojų
ir administracijos tarpusavio santykiais ir kitais kadrų
politikos klausimais; (b) įstaigoje ar organizacijoje
atliekamo darbo stebėjimas ir tyrimas įvairiais
metodais, pavyzdžiui, pokalbiai su darbuotojais, darbų
vykdytojais ir administracija, ir išsamių pareigybinių
instrukcijų, užimamų pareigų ar profesijų aprašų
parengimas, remiantis šių tyrimų ir stebėjimų
rezultatais; (c) informacinių leidinių apie profesijas
rengimas arba profesijų klasifikavimo sistemų
rengimas; (d) konsultavimas ir darbas, analizuojant
anksčiau minėtus ir kitus darbo aspektus ir profesijas
pagal tokius parametrus, kaip personalo valdymas,
žmogaus išteklių tyrimas ir planavimas, mokymas,
profesinis orientavimas ar informacija apie profesijas;
(e) tyrimai ir asmenų konsultavimas įdarbinimo
galimybių, profesinės karjeros pasirinkimo, tolesnio
mokymosi ar kvalifikacijos, kuri gali būti pageidaujama,
kėlimo klausimais; (f) susijusių užduočių atlikimas; (g)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2412 01 Karjeros konsultantas
2412 02 Užimtumo analitikas 2412 03 Užimtumo
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specialistas 2412 04 Darbo vietų ir užimtumo analitikas
241201

Karjeros konsultantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Karjeros konsultantas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Karjeros konsultantai konsultuoja klientus dėl
Explanatory
profesijos pasirinkimo, profesinės karjeros, tolesnio
notes:
mokymosi, persikvalifikavimo ir pan. Konsultantai dirba
su įvairaus amžiaus, skirtingo išsilavinimo ir socialinės
padėties žmonėmis. Skiriami du šio darbo aspektai:
psichologinis žmonių konsultavimas ir jo informavimas
apie profesinio pasirengimo galimybes. Psichologines
konsultacijas teikia profesionalūs psichologai, dirbantys
darbo rinkos mokymo tarnybose bei įdarbinimo
agentūrose. Jie taiko įvairias žmonių psichofiziologinių
ir psichologinių galimybių tyrimo būdus ir metodus,
nustato jų polinkius ir gebėjimus dirbti tam tikrą darbą:
sėdimą, dinamišką, reikalaujantį didesnio fizinio
aktyvumo, protinės veiklos, turintį tam tikrą rizikos
laipsnį ir pan. Konsultantai turi įvertinti klientą: jo
išsilavinimą, pasirengimą atlikti tam tikrą darbą, jau
turimą darbo patirtį, asmenybės psichologines savybes
(gebėjimą vadovauti, kontroliuoti kitų veiklą arba atlikti
pasikartojančias ar besikeičiančias užduotis,
kūrybingumą, originalumą, kalbinius ir suvokimo
gebėjimus ir kt.), gebėjimą atsižvelgti į kliento interesus
ir fizinius duomenis (jėga, pusiausvyra, judesių
koordinacija ir kt.). Informuodami apie profesinio
pasirengimo galimybes, konsultantai paaiškina
klientams, kokio išsilavinimo ar specialiojo profesinio
pasirengimo reikalauja viena ar kita profesija,
informuoja apie profesijų perspektyvas ir poreikius,
užmokesčio lygį, profesinės karjeros galimybes, darbo
sąlygas ir pan. Tam tikslui konsultantai darbe naudoja
profesijų informacinius leidinius ir biuletenius, nuolat
kaupia naujausią informaciją apie įvairių profesijų
darbuotojų poreikį regionuose, rengia profesinio
mokymo programas, informuoja apie įvairias studijų
programas ir kt. Karjeros konsultantai – tai darbo rinkos
mokymo tarnybų, įdarbinimo biurų, o paskutiniu metu
ir mokyklų psichologai, nes jaunimo profesinis
orientavimas mūsų dienomis įgyja vis didesnę reikšmę.
Mokyklinio jaunimo profesinis konsultavimas –
nelengvas ir atsakingas dalykas: nuo pasirinktos
profesijos labai priklauso ir tolesnio gyvenimo sėkmė.
Labai svarbu gebėti bendrauti, norėti padėti žmonėms,
gebėti įvertinti problemą ir rasti tinkamą sprendimą,
puikiai išmanyti psichologiją.

241202

Užimtumo analitikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Užimtumo analitikas

Description:

241203

Užimtumo specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Užimtumo specialistas

Description:
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241204

Darbo vietų ir užimtumo analitikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbo vietų ir užimtumo analitikas

Description:

241205

Personalo specialistas [vadybininkas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Personalo specialistas [vadybininkas]

Description:

241206

Įdarbinimo konsultantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įdarbinimo konsultantas

Description:

241207

Profesijos pasirinkimo tarpininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Profesijos pasirinkimo tarpininkas

Description:

241209

Personalo mokymo specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Personalo mokymo specialistas

Description:

241210

Profesijos pasirinkimo specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Profesijos pasirinkimo specialistas

Description:

241211

Darbo vietų analitikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbo vietų analitikas

Description:

241212

Profesinio orientavimo konsultantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Profesinio orientavimo konsultantas

Description:

Aiškinamosios

Konsultantas, kuris informuoja, konsultuoja ir teikia

Explanatory
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pastabos:

profesinio orientavimo paslaugas asmenims,
notes:
siekiantiems pasirinkti savo kelią švietimo, mokymo ir
užimtumo srityse, aktyviai kurti savo profesinę karjerą.
Šios paslaugos gali būti skiriamos tiems, kurie dar nėra
pradėję profesinės karjeros, kurie ieško darbo, ir tiems,
kurie jau dirba. Jo veiklos tikslas – padėti
besimokantiems išsiaiškinti būsimosios profesinės
karjeros tikslus, juos supažindinti su darbo pasauliu,
padėti jiems įgyti gebėjimus profesinei karjerai planuoti
(tai gali būti organizuota veikla, kurioje teikiant
patarimus ir informaciją dalyvautų darbdaviai, buvę
studentai, besimokančiųjų tėvai). Jis teikia asmeninius
patarimus, konsultuoja ir orientuoja asmenį jam
priimant sprendimus, susijusius su galimybėmis
pasirinkti tęstinį mokymąsi ir planuoti profesinę karjerą,
teikia konsultacijas apie pirminį profesijos pasirinkimą,
darbo pakeitimą arba įdarbinimą po ilgos pertraukos,
teikia paramą specialiųjų poreikių grupėms,
konsultuoja asmenis, kuriems gresia nedarbas, skleidžia
informaciją apie užimtumo ir mokymosi galimybes,
paprastai nurodydamas instituciją, kurioje prireikus
galima gauti išsamesnę informaciją.

241213

Užimtumo tyrėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Užimtumo tyrėjas

Description:

241214

Personalo rengimo specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Personalo rengimo specialistas

Description:

241215

Personalo padalinio inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Personalo padalinio inspektorius

Description:

241216

Personalo padalinio psichologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Personalo padalinio psichologas

Description:

241217

Personalo rengimo inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Personalo rengimo inžinierius

Description:
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241218

Gamybinio mokymo meistras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gamybinio mokymo meistras

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Meistras, kuris profesijos dalykų moksleivius moko
Explanatory
gamybinės veiklos proceso metu. Praktinių dalykų
notes:
mokymas atliekamas naudojant tokias pat mašinas ir
įrangą, kuri vyraus jų būsimame darbe. Jis organizuoja
ir planuoja praktinį mokymą, stengdamasis moksleivių
teorines žinias susieti su praktine veikla, jiems
praktiškai rodo atskiras darbo operacijas. Jis
bendradarbiauja su specialiųjų dalykų mokytojais,
garantuoja darbų saugos reikalavimų laikymąsi, prižiūri
mašinas, įrangą ir kitas priemones, naudojamas
praktiniame mokyme. Gamybinio mokymo praktika
atliekama mokyklų dirbtuvėse ar kitose vietose,
atitinkančiose būsimosios profesijos pobūdį.
Gamybinio mokymo meistras turi gebėti aiškiai
formuluoti užduotis, suprantamai aiškinti ir
demonstruoti įvairius profesijos ar amato aspektus,
būti kompetentingu asmeniu.

241219

Darbų saugos organizatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbų saugos organizatorius

Description:

241220

Personalo atrankos specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Personalo atrankos specialistas

Description:

241221

Mokslo darbuotojas {personalas, profesinis orientavimas}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {personalas, profesinis
orientavimas}

Description:

2419

Kitur nepriskirti verslo specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti verslo specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima verslo specialistus, kurie
nepriskiriami kitiems 241 grupės “Verslo specialistai”
pogrupiams. Čia, pavyzdžiui, turėtų būti priskiriami tie,
kurie tyrinėja, konsultuoja ir taiko metodus, susijusius
su tokiais verslo įmonių aspektais, kaip rinkotyra,
reklama, ryšiai su visuomene, patentus reguliuojančios
taisyklės, būtini veiksmai, pradedant ir organizuojant
verslą. Tokiais atvejais jų atliekamos užduotys yra šios:
(a) tam tikrų produktų ar paslaugų dabartinio
pardavimo lygio tyrimas, įvertinimas ir konsultavimas

Explanatory
notes:
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šiais klausimais bei potencialios rinkos ir ateities
tendencijų įvertinimas; (b) reklamos kampanijų
planavimas, konsultavimas, vadovavimas ir
koordinavimas; (c) ryšių su visuomene programų,
siekiant, kad visuomenė geriau suprastų ir turėtų
daugiau informacijos apie tam tikras įmones ar įstaigas,
tyrimai, konsultavimas ir rengimas; (d) konsultavimas
patentų klausimais, pagalba rašant prašymus ar
registracijai pateiktų prašymų tikrinimas, ataskaitų,
kuriomis pagrindžiamas patentų išdavimas arba
atmetimas, rašymas; (e) finansinių, juridinių,
organizacinių, rinkos ir kitų aspektų, susijusių su verslo
pradžia ir organizavimu, tyrimai ir konsultavimas šiais
klausimais; (f) namų ūkio ir valdymo tyrimai, jų
aiškinimas, informavimas ir konsultavimas šiais
klausimais, siekiant pakelti šeimų gerbūvį bei paskatinti
namų apyvokos prekių vartojimą ar reklamuoti naujus
produktus; (g) susijusių užduočių atlikimas; (h)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2419 01 Reklamos sąskaitų
vadybininkas 2419 02 Rinkos tyrimo analitikas 2419 03
Inžinierius metodininkas 2419 04 Logistikos specialistas
[vadybininkas]
241901

Reklamos sąskaitų vadybininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Reklamos sąskaitų vadybininkas

Description:

241902

Rinkos tyrimo analitikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rinkos tyrimo analitikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka mokslinius tyrimus nustatant esamą atskirų
Explanatory
produktų ir paslaugų prekybinį lygį ir įvertinant
notes:
potencialias rinkos galimybes bei tendencijas ateityje:
įvertina iš kliento ar darbdavio pozicijų reikiamų
produktų ar paslaugų pobūdį ir apimtis; analizuoja
didmeninės ir mažmeninės prekybos statistinius
duomenis, numato tolesnes ekonomikos plėtros
tendencijas ir teikia projektinius apskaičiavimus dėl tam
tikrų produktų bei paslaugų paklausos krypčių; parenka
gyventojų grupių, atstovaujančių vietinį, regioninį ir
respublikinį lygį, imtis, kuriomis remiantis ištiriamas
vartotojų požiūris į tam tikrus produktus ir paslaugas,
sudaro informacijos rinkimo anketas ir organizuoja
vietinius tyrimus arba sudaro sutartis dėl tokių tyrimų
pravedimo; nagrinėja paskirstymo išlaidas ir metodus,
patogumą vartotojui ir jų skundus dėl įpakavimo bei
kitus ekonominius rinkodaros aspektus; tyrinėja ir
analizuoja kainas ir konkurencinių produktų
išpardavimo lygį bei panaudotus reklamavimo
metodus; įvertina iš visų šaltinių gautus duomenis ir
parengia išsamias ataskaitas apie situaciją rinkoje ir
būsimas tendencijas pateikiant informaciją apie tokius
dalykus, kaip kainų politika, palankiausios geografinės
sritys ir pelno grupės prekybinėms kampanijoms
organizuoti, pageidautinų produktų ir paslaugų
pakeitimui, siekiant pagerinti jų poveikį vartotojams ir
išsiaiškinant kokie pakeitimai pageidautini prekių
paskirstymo ir įpakavimo metodų srityje, siekiant
padidinti rinkodaros veiksmingumą.
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241903

Inžinierius metodininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Inžinierius metodininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Analizuoja pramonės, prekybos ir kitokios veiklos
Explanatory
projektus bei administracines procedūras, teikia
notes:
rekomendacijas dėl organizavimo, darbo metodų ir
operacijų sekos suderinimo bei prižiūri jų įdiegimą:
studijuoja specifikacijas, brėžinius, planus ir kitokią
medžiagą, susijusią su projektu ir numato pagrindines
operacijas; nustato efektyviausią ir ekonomiškiausią
organizacinį išdėstymą, gamybos metodus, komercines
ir administracines procedūras, nustato gamybos
operacijų suderinimo seką; numato reikiamų gamybos,
įstaigos ir kitokių priemonių panaudojimo būtinumą.

241904

Logistikos specialistas [vadybininkas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Logistikos specialistas [vadybininkas]

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vadybininkas, kuris planuoja, organizuoja ir vykdo
Explanatory
efektyvų prekių ir medžiagų sandėliavimą, vežimą ir
notes:
paskirstymą, klientų aptarnavimą. Tvarko įmonės
užsakymus, organizuoja įmonės veiklą, prekių srautus,
pardavimą, vežimą, sandėliavimą. Tiria rinką, nustato
paslaugų paklausos ir pasiūlos lygį, analizuoja
konkurentų veiklą, kainų politiką. Planuoja paslaugas,
sudaro darbų atlikimo grafiką, transporto priemonių
maršrutus. Organizuoja tarptautinį krovinių ir keleivių
vežimą. Nustato paslaugų kainą: apskaičiuoja
transporto, prekių sandėliavimo ir kt. išlaidas. Rūpinasi
įmonės ir paslaugų reklama. Jis ieško verslo partnerių,
teiksiančių tam tikras prekes ir paslaugas. Derasi su jais
bei sudaro bendradarbiavimo sutartis. Suburia darbo
kolektyvą, samdo reikiamus darbuotojus ir jiems
vadovauja. Konsultuoja klientus logistikos klausimais.
Rengia finansinės veiklos ataskaitas, tvarko įstaigos
dokumentaciją, apibendrina veiklos rezultatus. Dirba
kompiuteriu ir kita biuro technika. Logistikos
vadybininkas dirba gamybos ir prekybos, sandėlių ir
terminalų, automobilių, geležinkelio, jūrų, oro
transporto įmonėse arba jų tiekimo ir realizavimo
padaliniuose, ekspedicines transporto paslaugas
teikiančiose įmonėse. Darbas yra judrus ir atsakingas,
tenka spręsti daug organizacinių dalykų, nuolat
bendradarbiauti su vežėjais, prekių tiekėjais ir klientais.
Gali tekti dirbti vakarais, savaitgaliais, švenčių dienomis,
jei to reikalauja klientų interesai. Sėkmingą logistikos
vadybininko darbą lemia puikūs bendravimo įgūdžiai,
organizaciniai ir planavimo gebėjimai, iniciatyvumas.
Taip pat svarbu gera atmintis, dėmesio paskirstymas,
atsparumas stresui. Šį darbą sunku sėkmingai dirbti
lėto mąstymo, turintiems rimtų kalbos, klausos,
judėjimo sutrikimų žmonėms.

241905

Ryšių su žiniasklaida specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ryšių su žiniasklaida specialistas

Description:
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241906

Visuomenės informavimo specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Visuomenės informavimo specialistas

Description:

241907

Atstovas ryšiams su visuomene

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Atstovas ryšiams su visuomene

Description:

241908

Patentų agentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Patentų agentas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Agentas, kuris konsultuoja ir padeda asmenims,
Explanatory
teikiantiems paraiškas dėl jų išradimų patentų
notes:
registravimo. Nagrinėja brėžinius, specifikacijas,
pavyzdžius. Jo tikslas išsiaiškinti pagrindinius išradimo
veikimo principus. Jis konsultuoja prekių ženklų
klausimais ir padeda parengti prašymus dėl jų
registravimo. Nagrinėja įstatymus, normatyvinius aktus,
peržiūri duomenis apie jau įregistruotus patentus.
Pataria, kaip juos įregistruoti arba taikyti panašiems ar
suderinamiems produktams. Atsižvelgdamas į teisės
aktų nuostatas, jis gali rengti paraiškų naujiems
patentams gauti projektus.. Jis gali specializuotis tam
tikros srities išradimų patentų ir prekių ženklų
įregistravimo klausimuose. Gali dirbti privačiuose ir
valstybiniuose biuruose, archyvuose bei bibliotekose.
Savo darbe naudoja kompiuterius ir techninius
registrus. Patentų agentas saugo daug konfidencialios
informacijos.

241909

Patentinis patikėtinis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Patentinis patikėtinis

Description:

241910

Ekonominės veiklos veiksmingumo specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ekonominės veiklos veiksmingumo specialistas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tiria ir pataria gamybos procesų organizavimo,
komercijos ir administravimo klausimais, planuoja ir
prižiūri laiko ir judėjimo tyrimus, teikia rekomendacijas
veiklos veiksmingumui didinti ir prižiūri jų
įgyvendinimą: konsultuojasi su vadovybe ir
vadovaujančiu personalu įvertinant gamybos, verslo ar
administravimo tikslus bei iškylančias problemas; tiria
naudojamas ar siūlomas organizavimo ir gamybos
procedūras, įskaitant produkcijos projektavimą,

Explanatory
notes:
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gamyklos ar įstaigos išdėstymą, mechanizmų ir
medžiagų panaudojimą, darbo sąnaudas ir išlaidas,
inspekciją ir kokybės kontrolę; planuoja ir prižiūri
išsamius atskirų operacijų bei užduočių vykdymo laiko
ir judėjimo tyrimus; analizuoja ir koordinuoja gautus
duomenis bei inicijuoja ar rekomenduoja
organizavimo, darbo procesų, metodų, mechanizmų
panaudojimo ir kitų dalykų pakeitimus, siekiant
veiksmingesnio ir ekonomiškesnio personalo,
medžiagų ir įrenginių panaudojimo.
241911

Pardavimo skatinimo metodų specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pardavimo skatinimo metodų specialistas

Description:

241912

Verslo organizatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Verslo organizatorius

Description:

241913

Atstovas spaudai

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Atstovas spaudai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atstovas spaudai rūpinasi oficialios informacijos
Explanatory
teikimu viešosios informacijos priemonėms. Atstovas
notes:
spaudai (įgaliotas asmuo): tvarko padalinių ir atskirų
pareigūnų parengtą oficialią informaciją bei ją platina;
rengia ir platina organizacijos vadovo pasirašomus
oficialius pranešimus žiniasklaidos priemonėms
aktualiais veiklos klausimais; rūpinasi sprendimų
aiškinimu visuomenei, tam pasitelkdamas sprendimų
rengėjus ar kitus pareigūnus; rengia organizacijos
vadovų bei kitų pareigūnų spaudos konferencijas;
suteikia žurnalistams ir kitiems piliečiams jų prašomą
oficialią informaciją, išskyrus atvejus, kai informacija
pagal teisės aktus yra neteiktina; kiekvieną darbo dieną
daro spaudos bei kitų žiniasklaidos priemonių apžvalgą
ir informaciją apie organizacijai rūpimas, aktualiausias
publikacijas operatyviai pateikia vadovybei; teikia
oficialią informaciją Lietuvoje akredituotiems užsienio
žurnalistams; atlieka kitus su oficialios informacijos
rengimu bei platinimu susijusius darbus. Atstovas
spaudai (įgaliotas asmuo) turi teisę skubos tvarka iš
organizacijos vadovų, jų pavaduotojų, padalinių vadovų
gauti žiniasklaidos atstovams bei visuomenei reikalingą
apibendrintą informaciją apie svarbiausius darbus,
pasitarimus, konkursus, konferencijas, seminarus,
delegacijas, misijas, oficialius susitikimus, darbuotojų
išvykas į užsienį, numatomus sutarčių pasirašymus bei
kitus svarbius darbus, turi teisę dalyvauti visuose
oficialiuose pasitarimuose, susitikimuose,
konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose,
susipažinti su visais oficialiais organizacijos
dokumentais. Atstovas spaudai arba įgaliotas asmuo
žiniasklaidai ar visuomenei teikiamą oficialią
informaciją registruoja, kaupia ir saugo Archyvų
departamento nustatyta tvarka. Atstovai spaudai
(įgalioti asmenys) teikia nustatytos formos
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darbo ataskaitą. Vadovai atsako už oficialios
informacijos teikimą žiniasklaidai ir visuomenei bei šios
tvarkos laikymąsi. Asmenys, pažeidę šią tvarką arba
viršiję savo įgaliojimus, traukiami drausminėn
atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka.
241914

Pardavimo vadybininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pardavimo vadybininkas

Description:

241915

Rinkodaros specialistas [vadybininkas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rinkodaros specialistas [vadybininkas]

Description:

241916

Rinkos tyrimo ir paieškos specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rinkos tyrimo ir paieškos specialistas

Description:

241917

Prekių žinovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prekių žinovas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris dirba įvairiose mažmeninės ir didmeninės Explanatory
prekybos parduotuvėse, kioskuose, urmo bazėse, lauko notes:
prekyvietėse. Jis priima ir rūšiuoja prekes ir produktus,
paruošia juos pardavimui, teikia informaciją klientams
apie prekių savybes, konstrukciją, sudėtį, paskirtį,
vartojimą, kainą. Rūpinasi prekių saugumu ir apskaita.
Jis turi gebėti priimti prekes, tvarkyti prekių apskaitos
dokumentus, nustatyti prekių kokybę, patikrinti prekių
kiekį, rūšį, ženklinimą, savarankiškai apskaičiuoti
pirkinių vertę, išspausdinti čekį, įforminti prekių gavimo
ir išdavimo dokumentus, reklamuoti prekes. Sėkmingą
prekių žinovo darbą lemia klientų aptarnavimo, prekių
mokslo, prekybos įrangos, informacinių technologijų,
užsienio kalbos mokėjimas. Labai svarbios tokios
asmeninės savybės, kaip sąžiningumas, mokėjimas
bendrauti, paslaugumas, tvarkinga išvaizda,
atsakingumas ir pan., taip pat gera psichinė ir fizinė
sveikata (ištvermė, koordinacija, vikrumas, dėmesio
koncentracija, kalbos sklandumas ir pan.).

241918

Rinkotyros specialistas [vadybininkas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rinkotyros specialistas [vadybininkas]

Description:
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241919

Turizmo vadybininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Turizmo vadybininkas

Description:

241920

Sutarčių inžinierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sutarčių inžinierius

Description:

241921

Produkto vadybininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Produkto vadybininkas

Description:

241922

Vežimo specialistas [vadybininkas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vežimo specialistas [vadybininkas]

Description:

241923

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

Description:

241924

Mokslo darbuotojas {kitos verslo sritys}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {kitos verslo sritys}

Description:

241925

Bankrutuojančios įmonės administratoriaus padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bankrutuojančios įmonės administratoriaus padėjėjas

Description:

242

Teisės specialistai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Teisės specialistai

Description:

Aiškinamosios

Teisės specialistai atlieka teisės problemų tyrimus,

Explanatory
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pastabos:

rengia įstatymų ar poįstatyminių aktų projektus,
notes:
konsultuoja klientus juridiniais klausimais, teismuose
atlieka gynėjo arba kaltintojo funkcijas, pirmininkauja
teismo posėdžiams ir skelbia teismo nuosprendį.
Pagrindinės atliekamos užduotys: klientų
konsultavimas juridiniais klausimais, juridinių problemų
sprendimas kliento vardu, vadovavimas teismo
procesui, kai to reikia; pirmininkavimas teismo
posėdžiuose ir teismo nuosprendžių skelbimas. Gali
būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.
Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
2421 Teisininkai 2422 Teisėjai 2429 Kitur nepriskirti
teisės specialistai

2421

Teisininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Teisininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Teisininkai konsultuoja klientus įvairiais juridiniais
Explanatory
klausimais, teisme atlieka gynėjo ir kaltintojo funkcijas notes:
arba pataria advokatams ir vyresniesiems advokatams
kliento vardu duoti paaiškinimus aukštesniajame
teisme. Atliekamos užduotys: (a) juridinių teorijų ir
principų bei jų santykio su tam tikrais įstatymais ar
teismo nutarimais studijavimas; (b) įstatymų projektų ir
vyriausybės nutarimų, besiremiančių veikiančiais
įstatymais, rengimas; (c) klientų, įskaitant ir vyriausybę,
konsultavimas įvairiais juridiniais klausimais ir juridinių
problemų sprendimas klientų vardu; (d) pagalba
klientams teisinių ginčų metu; (e) ginčų ar policijoje
užregistruotų nusikaltimų aplinkybių tikrinimas, siekiant
nustatyti faktus ar jų teisines pasekmes; (f) ieškovo arba
atsakovo pareiškimų ar bylų parengimas ir jų
pateikimas teismui; (g) klientų atstovavimas
žemesniajame teisme arba pavedimas vyresniesiems
advokatams ar advokatams pateikti bylą aukštesniajam
teismui; (h) bylų pateikimas aukštesniajam teismui; (i)
kaltintojo vaidmens valstybės vardu atlikimas
kriminalinėse bylose; (j) teisės dokumentų projektų
rengimas; (k) susijusių užduočių atlikimas; (l)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2421 01 Advokatas 2421 02
Įgaliotinis; patikėtinis 2421 03 Teismo bylų advokatas;
baristeris 2421 04 Teisininkas

242101

Advokatas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Advokatas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Advokatai atstovauja klientų interesams teismuose,
konsultuoja įvairiais teisminiais klausimais, teikia
teisines paslaugas. Advokatai yra teisės specialistai,
padedantys subjektui įgyvendinti savo teises
baudžiamosiose ir civilinėse bylose, atstovauja jo
interesams teismuose. Subjektu čia suprantami visi
fiziniai (konkretus žmogus) ir juridiniai (įmonės,
įstaigos, organizacijos) asmenys. Kita jų funkcija –
konsultuoti klientus įstatymais nustatytų teisių ir
pareigų, bylos kėlimo ir sėkmingo ginčų išsprendimo
klausimais ir pan. Jie analizuoja užbaigtų bylų
rezultatus, nagrinėja vienų ar kitų įstatymų taikymo
aplinkybes. Analizuodami bylas, advokatai naudojasi
teisinėmis bibliotekomis, kompiuterizuotomis
programinėmis priemonėmis, kurios leidžia

Explanatory
notes:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

459/1 365

LPK-2005

automatiškai atlikti teisinės literatūros paiešką ir
sudaryti tipinius teisinius raštus. Advokatai pataria
klientams oficialiųjų dokumentų, tokių kaip kontraktai
ir sutartys, sudarymo klausimais. Bendraudami su
klientais, advokatai turi būti mandagūs, taktiški ir
laikytis teisinės etikos normų. Konfidencialumas
(klientų informacijos slaptumas) yra pagrindinis
advokatų veiklos principas. Advokatų veiklos sritis yra
gana plati. Pagrindinė jų veikla – atstovauti klientų
interesams teismuose. Šis darbas reikalauja greito
mąstymo, geros iškalbos, teisminių procedūrų ir
taisyklių išmanymo. Taip pat jie nagrinėja klientų
bankroto bylas, rengia klientų testamentus, užstato ir
nuomos sutartis, kaip globėjai ar testamento vykdytojai
tvarko palikimo reikalus@. Kai kurie specializuojasi
tarptautinėje teisėje, intelektinės nuosavybės apsaugos
srityje (gina klientų autorines teises meno, dizaino,
muzikos srityje ir kompiuterinių programų gamyboje),
konsultuoja draudimo kompanijas teisėtų draudimo
sandorių sudarymo klausimais. Advokatai, turintys
privačias įstaigas, atlieka ir administracinį darbą. Jie
vadovauja įstaigos darbui, samdo ir prižiūri personalą,
rūpinasi įstaigos aprūpinimu medžiagomis ir
priemonėmis.
242102

Įgaliotinis; patikėtinis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įgaliotinis; patikėtinis

Description:

242103

Teismo bylų advokatas; baristeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teismo bylų advokatas; baristeris

Description:

242104

Teisininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teisininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Teisės specialistas, kurio veiklos pobūdis priklauso nuo Explanatory
įgytos specializacijos. Jis gali dirbti verslo teisės,
notes:
socialinės teisės, viešojo administravimo, antstolių ar
kitokių institucijų veikloje. Jis teikia teisinę informaciją,
atlieka verslo įmonės veiklos teisinį reguliavimą ar
teisinį auditą. Atstovauja verslo įmonės interesams
teisme, valstybės valdžios ir valdymo institucijose.
Organizuoja įstaigos, įmonės ar organizacijos darbo
santykius. Rengia bylas teismams, renka ir analizuoja
įvairius įrodymus, tvarko jų apskaitą, sistemina
aktualius teisės aktus ir kitą informaciją. Teikia juridines
konsultacijas įmonės darbuotojams, tvarko teisinę
įmonės dokumentaciją. Užtikrina neįgaliųjų ir jiems
prilygintų asmenų interesų juridinę apsaugą,
organizuoja socialinę paramą, žmogaus socialinę
saugą. Gali vadovauti antstolių kontorai, socialinėms
nevyriausybinėms organizacijoms. Veda kvotas ir
tardymą, atsako už teismo ir kitų institucijų sprendimų
vykdymą. Nagrinėja teisinę literatūrą, įstatymus ir
poįstatyminius aktus, nuolat seka leidžiamus įstatymus.
Turi gerai išmanyti ir mokėti taikyti Vyriausybės
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nutarimus ir jų pataisas. Dirba notarų biuruose,
teismuose, teismo antstolių kontorose, policijoje,
viešojo administravimo įstaigose (seniūnijose, įvairių
valdymo organų juridiniuose skyriuose). Sėkmingą
teisininko darbą lemia geri bendravimo įgūdžiai,
racionalus mąstymas, kruopštumas, įtaigumas ir sklandi
kalba. Taip pat svarbus gebėjimas analizuoti ir
apibendrinti informaciją, gera atmintis ir greitas
mąstymas.
242105

Civilinės teisės specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Civilinės teisės specialistas

Description:

242106

Turto perdavimo teisininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Turto perdavimo teisininkas

Description:

242107

Baudžiamosios teisės specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Baudžiamosios teisės specialistas

Description:

242108

Bylinėjimosi advokatas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bylinėjimosi advokatas

Description:

242109

Prokuroras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prokuroras

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pagrindinė prokuroro funkcija yra baudžiamojo
Explanatory
persekiojimo vykdymas - tai ikiteisminio tyrimo
notes:
organizavimas, koordinavimas ir kontrolė bei
valstybinio kaltinimo baudžiamosiose bylose
palaikymas. Tik prokuroras, vykdydamas baudžiamąjį
persekiojimą, turi teisę priimti sprendimą dėl
ikiteisminio tyrimo pradžios, sudaryti ikiteisminio
tyrimo grupes, joms vadovauti, jas kontroliuoti bei
koordinuoti jų veiklą, duoti privalomus nurodymus,
panaikinti procesinius sprendimus vykstant
ikiteisminiam tyrimui, pats atlikti procesinius veiksmus
bet kurioje baudžiamojoje byloje, apskųsti teisėjo
(teismo) procesinius sprendimus. Prokuroras,
palaikydamas valstybinį kaltinimą teisme, yra tokia pat
šalis kaip ir gynėjas. Civilinį ieškinį prokuroras gali
pareikšti, jei tai susiję su baudžiamuoju persekiojimu ar
baudžiamosios bylos nagrinėjimu teisme, taip pat kitais
įstatymų numatytais atvejais gindamas viešąjį interesą.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

461/1 365

LPK-2005

242110

Antstolis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Antstolis

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam
Explanatory
valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo,
notes:
faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų
perdavimo ir įteikimo Lietuvos Respublikoje esantiems
fiziniams ir juridiniams asmenims funkcijas, taip pat
atlikti kitus įstatymų nustatytus darbus. Antstolis,
atlikdamas savo funkcijas, privalo vadovautis antstolių
veiklos teisėtumo, bendradarbiavimo ir
demokratiškumo, taip pat civilinio proceso principais.
Jis privalo sąžiningai atlikti profesines pareigas,
neatskleisti profesinės veiklos metu jam paaiškėjusių
klientų asmeninio gyvenimo aplinkybių, saugoti
komercines ir kitas įstatymų saugomas paslaptis.
Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis
privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti
išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo
proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų. Atlikdamas
savo funkcijas, antstolis yra nepriklausomas ir savo
veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis,
Lietuvos Respublikos Antstolių įstatymu, kitais teisės
aktais, Antstolių profesinės etikos kodeksu. Antstoliu
gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos
Respublikos pilietis, turintis aukštąjį teisinį universitetinį
išsilavinimą (vienpakopį, bakalauro, magistro), ne
mažiau kaip vienerius metus buvęs antstolio padėjėju ir
laimėjęs viešą konkursą arba ne mažiau kaip penkerius
metus dirbęs teisinį darbą ir laimėjęs viešą konkursą.
Antstolis teisės aktų nustatyta tvarka gali teikti šias
paslaugas: saugoti (administruoti) turtą vykdymo
proceso metu; konstatuoti faktines aplinkybes,
perduoti ir įteikti dokumentus Lietuvos Respublikoje
esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims nesant
teismo pavedimo; teisines konsultacijas, išskyrus
atstovavimą teismuose bei atstovavimą santykiuose su
trečiaisiais asmenimis; aukciono tvarka realizuoti įkeistą
kilnojamąjį turtą; tarpininkauti vykdant turtines
prievoles.

2422

Teisėjai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Teisėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Teisėjai nagrinėja bylas ir priima sprendimus
teismuose, supažindina prisiekusiuosius su
pagrindiniais teisiniais bylos aspektais arba skelbia
nuosprendžius teisme. Atliekamos užduotys: (a)
argumentų ir parodymų išklausymas ir įvertinimas; (b)
teismo procedūros klausimų sprendimas; (c) susijusių
šalių teisių ir pareigų nustatymas ir, jei yra prisiekusieji
– jų supažindinimas su pagrindiniais teisiniais bylos
aspektais; (d) nuosprendžio skelbimas; (e) susijusių
užduočių atlikimas; (f) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai:
2422 01 Teisėjas 2422 02 Teismo pirmininkas 2422 03
Apeliacinio teismo teisėjas 2422 04 Arbitražo teismo
teisėjas

Explanatory
notes:
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242201

Teisėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teisėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Teisėjai nagrinėja civilines, administracines ir
Explanatory
baudžiamąsias bylas, vadovauja teismų posėdžiams,
notes:
skelbia teismo sprendimus, nuosprendžius, nutarimus
ar nutartis. Teisėjų darbas – nustatyti, kuri iš dviejų
priešingų pusių – ieškovas ar atsakovas – yra teisi.
Advokatai teisme atstovauja vienai pusei, prokurorai
palaiko kitos pusės interesus, o teisėjams tenka pats
atsakingiausias vaidmuo: vadovaujantis nešališkumo
principu, rasti teisybę ir paskelbti sprendimą, kuris
dažniausiai tenkina tik vieną pusę. Teisėjų darbe galima
išskirti šias pagrindines kryptis: bylų vedimas ir
rengimas teismui – pranešimų ir dokumentų siuntimas
abiems šalims, susitikimai su šalių atstovais ir pan.;
vadovavimas procesui teismuose – išklauso ir vertina
šalių pateiktus įrodymus, liudytojų parodymus,
paaiškina šalims teises ir pareigas, sprendžia teisminių
procedūrų klausimus, reguliuoja proceso eigą, skelbia
nuosprendžius, nutartis, nutartis, sprendimus; tiriamasis
darbas teisėsaugos srityje, įstatymų projektų rengimas,
mokslinio ir pedagoginio pobūdžio darbas. Teisėjai turi
gerai išmanyti galiojančius įstatymus, domėtis valstybės
įstatymų leidyba. Tai kruopštus darbas, reikalaujantis
nuolatinės protinės įtampos ir dėmesio. Dalyvaudami
teismo posėdžiuose jie turi dėmesingai stebėti proceso
eigą, paaiškinti šalims jų teises ir pareigas ir apie tai
informuoti šalių atstovus, analizuoti pateiktus įrodymus
bei liudytojų parodymus, ir remdamiesi surinktais
faktais, paskelbti vienokį ar kitokį sprendimą. Teisėjams
dažnai tenka atlaikyti nemažą moralinį spaudimą,
kartais netgi grasinimą fiziniu susidorojimu, ypač kai
nagrinėjamos baudžiamosios bylos, susijusios su
organizuotomis nusikaltėlių struktūromis. Teisėjų darbo
tikslas – tiesos ieškojimas, atmetus visus subjektyvius
veiksnius. Šį darbą dirbti gali tik tvirtų moralinių
įsitikinimų, nepriklausomi ir kvalifikuoti teisės
specialistai. Labai svarbu geri bendravimo ir
organizaciniai gebėjimai. Labai svarbu tokios
asmeninės savybės kaip analitinis mąstymas, gera
atmintis ir greitas mąstymas, teisingumas,
tolerantiškumas, moralumas, nepriklausomumas,
nepaperkamumas, fizinis pajėgumas, gera sveikata.

242202

Teismo pirmininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teismo pirmininkas

Description:

242203

Apeliacinio teismo teisėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apeliacinio teismo teisėjas

Description:
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242204

Arbitražo teismo teisėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Arbitražo teismo teisėjas

Description:

242206

Apygardos teismo teisėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apygardos teismo teisėjas

Description:

242208

Apylinkės teismo teisėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apylinkės teismo teisėjas

Description:

242209

Civilinių bylų teismo teisėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Civilinių bylų teismo teisėjas

Description:

242210

Paveldėjimo, palikimo ir globos reikalų teismo teisėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Paveldėjimo, palikimo ir globos reikalų teismo teisėjas

Description:

242211

Aukščiausiojo Teismo teisėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aukščiausiojo Teismo teisėjas

Description:

242213

Teismo pirmininko padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teismo pirmininko padėjėjas

Description:

2429

Kitur nepriskirti teisės specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti teisės specialistai

Description:

Aiškinamosios

Šis pogrupis apima teisės specialistus, kurie

Explanatory

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

464/1 365

LPK-2005

pastabos:

nepriskiriami kitiems 242 grupės “Teisės specialistai”
notes:
pogrupiams. Čia, pavyzdžiui, turėtų būti priskiriami tie,
kurie atlieka juridines funkcijas, nesutampančias su
bylų gynyba ir kėlimu ar pirmininkavimu teismo
posėdžiams. Tokiais atvejais jų atliekamos užduotys yra
šios: (a) konsultavimas įvairių verslo, asmeninių ir
administracinių problemų juridiniais klausimais; (b)
juridinių dokumentų ir sutarčių sudarymas; (c) turto
perdavimo organizavimas; (d) įtartinos nenatūralios
mirties priežasčių nustatymas teismo ekspertizės
metodais; (e) susijusių užduočių atlikimas; (f)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 2429 01 Juriskonsultas 2429 02
Draudimo ieškinių patikėtinis 2429 03 Koroneris 2429
05 Notaras

242901

Juriskonsultas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Juriskonsultas

Description:

242902

Draudimo ieškinių patikėtinis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Draudimo ieškinių patikėtinis

Description:

242903

Koroneris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Koroneris

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Koroneris yra teismo pareigūnas, tiriantis smurtinės ar Explanatory
staigios mirties atvejus. Jis privalo atlikti teisminį tyrimą notes:
tais atvejais, kai yra pagrįsta priežastis įtarti, jog
mirusysis: mirė smurtine arba nenatūralia mirtimi; mirė
netikėta mirtimi, kurios priežastis yra nežinoma, arba
mirė kalėjime ar tam tikroje kitoje institucijoje. Kai tik
koroneriui pranešama apie mirties atvejį, jis privalo
atlikti pradinį tyrimą ir nustatyti, ar yra pagrįsta
priežastis įtarti, jog mirtis atitinka išvardytus kriterijus.
Skrodimas gali būti koronerio tyrimo dalis, tačiau
dažnai jis apklausia ir liudininkus. Jeigu tyrimas
patvirtina, kad mirties atvejis yra priskirtinas vienai iš
aukščiau nurodytų kategorijų, koroneris privalo atlikti
teisminį tyrimą – sušaukti teismo posėdį, į kurį jis
kviečia liudininkus, o jei tai būtina, priverčia juos
atvykti. Tam tikromis aplinkybėmis, koroneris atlieka
teisminį tyrimą, dalyvaujant prisiekusiųjų žiuri, kuri,
pasibaigus teismo procesui, paskelbia sprendimą. Kitais
atvejais, sprendimą paskelbia pats koroneris. Galimos
teismo išvados - natūrali mirtis, nužudymas,
savižudybė, mirtis dėl nelaimingo atsitikimo arba
mirties priežastis lieka nenustatyta. Taip pat sprendime
gali būti nurodoma, kad mirties priežastis buvo
"sunkinanti priežiūros stoka".
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242905

Notaras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Notaras

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Notarai sudaro ir tvirtina teisinius dokumentus ir
Explanatory
sutartis, konsultuoja administraciniais ir teisiniais
notes:
klausimais. Notarai – tai valstybės įgalioti pareigūnai,
kurie sudaro, liudija ir tvirtina (antspauduoja) sandorius,
sutartis, testamentus, kitus teisės aktus ar šiaip
dokumentus (nuorašus, vertimus, kopijas ir kt.),
garantuoja, kad nebūtų vykdomi neteisėti veiksmai. Jie
tikrina, ar dokumentai atitinka suinteresuotų šalių
interesus ir teisines normas, konsultuoja abi šalis
teisiniais klausimais, aiškina, kokia atsakomybė tenka
neteisėtų veiksmų atveju. Tam tikra prasme jie dirba
prevencinį darbą, perspėja neteisėtus sprendimus ir
užkerta ginčus ateityje. Nors notarai yra valstybės
įgalioti pareigūnai, tačiau paprastai jie verčiasi privačia
praktika, turi savo biurus ir kontoras. Jeigu klientui yra
padaroma žala dėl notaro kaltės, už padarytus
nuostolius notarai atsako savo turtu. Antra vertus,
administracinėse ir baudžiamosiose bylose notarai
atsako kaip valstybės pareigūnai. Notaro darbas
reikalauja didelio kruopštumo, gerų teisinių žinių.
Notarais tvirtinami tik aukštos kvalifikacijos, turintys
didelę teisinio darbo patirtį teisės specialistai. Apskritai
notarams yra taikomi ypatingi reikalavimai. Notarai turi
ir administracinių pareigų: prižiūri biuro darbą, samdo
padėjėjus, sekretoriato darbuotojus, rūpinasi įstaigos
technine įranga ir kt. Labai svarbu gebėti bendrauti,
analizuoti ir apibendrinti, būti įtaigiam, kruopščiam ir
pedantiškam, laikytis profesinės etikos. Notarai dirba
biuruose ir notarų kontorose. Darbas yra sėdimo
pobūdžio. Jiems tenka daug laiko studijuoti teisinę
literatūrą, nagrinėti įstatymus ir poįstatyminius aktus.
Jie turi nuolat sekti vyriausybės įstatymų leidybinę
veiklą, gerai išmanyti ir taikyti vyriausybės sprendimus
bei jų pataisas.

242906

Tardytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tardytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tardytojai atlieka parengtinį nusikaltimo tardymą
Explanatory
baudžiamosiose bylose. Tardytojai yra prokuratūrų,
notes:
Vidaus reikalų ministerijos sistemos, t.y. valstybinių
įstaigų, prižiūrinčių įstatymų vykdymą, pareigūnai.
Prokurorai kontroliuoja tardytojų darbą, vadovauja
bylos tyrimui ir tardymo eigai, kurią atlieka tardytojai.
Kai įvykdomas nusikaltimas, tardytojai pradeda
parengtinį nusikaltimo tyrimą, kurį sąlyginai galima
suskirstyti į dvi dalis: pirminiai veiksmai, kuriuos
tardytojai atlieka byloje: pirmoji apklausa, įkalčių
rinkimas, pirminių ekspertizių paskyrimas ir kt. tardymo
veiksmai, kuriais užbaigiamas parengtinis bylos tyrimas:
liudytojų paieška ir apklausa, akistatų organizavimas,
tardymo eksperimentų atlikimas (tai Baudžiamojo
proceso kodekso numatytas tardymo veiksmas,
atliekamas naudojant vienokią ar kitokią metodiką ir
padedantis atskleisti nusikaltimo vykdytoją), prokuroro
sankcionuotų kratų atlikimas, įtariamųjų sulaikymas ir
kt. Parengtinį tyrimą tardytojai baigia kaltinamosios
išvados rašymu, kuri yra perduodama prokurorui.
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Prokuroras ją analizuoja ir vertina. Paskui byla
siunčiama į teismą. Labai svarbu gebėti bendrauti,
organizuoti, analizuoti ir apibendrinti, išmanyti
psichologiją (bendravimas su potencialiais
nusikaltėliais), greitai apsispręsti kritinėje situacijoje,
puikiai valdyti ginklą. Tardytojų darbo sąlygos priklauso
nuo to, kokią parengtinio tyrimo dalį jie atlieka. Kartais
jiems tenka vykti į nusikaltimo vietas ir atlikti pirminę
įvykio apžiūrą, tačiau dažniausiai tai daro kvotos
pareigūnai. Tardytojai tiria sunkius kriminalinius
nusikaltimus – nužudymus, išžaginimus, plėšimus ir
pan. Jie turi gebėti puikiai valdyti emocijas ir stresą, nes
tenka apžiūrėti sunkiai sužalotus ir sudarkytus, netgi
irstančius kūnus.
243

Archyvarai, bibliotekininkai ir giminiškų profesijų specialistai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Archyvarai, bibliotekininkai ir giminiškų profesijų
specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Archyvarai, bibliotekininkai ir giminiškų profesijų
Explanatory
specialistai tvarko ir prižiūri archyvų, bibliotekų,
notes:
muziejų, meno galerijų ir susijusių įstaigų kolekcijas.
Pagrindinės atliekamos užduotys: archyvų ir žmogaus
rankų darbo įrankių, turinčių istorinę, kultūrinę bei
meninę vertę, tyrinėjimas, rinkimas, įvertinimas,
tobulinimas bei saugumo ir išsilaikymo užtikrinimas;
kolekcijų ir ekspozicijų organizavimas muziejuose,
meno galerijose ir panašiose įstaigose; sistematizuotų
rašytinės ir spausdintos medžiagos kolekcijų kūrimas ir
priežiūra, kad lankytojai galėtų jais pasinaudoti
bibliotekose ir panašiose įstaigose; mokslinių straipsnių
ir ataskaitų rengimas. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios grupės
profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2431 Archyvų
ir muziejų specialistai 2432 Bibliotekininkai ir kiti
informacijos specialistai

2431

Archyvų ir muziejų specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Archyvų ir muziejų specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Archyvų ir muziejų specialistai tyrinėja, renka ir vertina Explanatory
archyvus ir istorinę, kultūrinę bei meninę vertę turinčius notes:
žmogaus rankų darbo įrankius, meno bei kitus objektus
bei užtikrina jų saugumą ir išsilaikymą, organizuoja
ekspozicijas muziejuose ir meno galerijose. Atliekamos
užduotys: (a) tokių istoriškai svarbių ir vertingų
dokumentų, kaip vyriausybės dokumentai, asmeniniai
dokumentai, fotografijos, garso įrašai ir filmai,
tyrinėjimas, rinkimas, įvertinimas ir išsaugojimas; (b)
nuorodų, rodyklių, bibliografijų, mikrofilmų kopijų ir
kitų informacinių priemonių apie surinktą medžiagą
parengimo organizavimas, kad vartotojai galėtų jais
pasinaudoti; (c) kultūrinę ir meninę vertę turinčių
medžiagų ir objektų kilmės, panaudojimo ir
paskirstymo tyrinėjimas; (d) meninę, kultūrinę, mokslinę
ar istorinę reikšmę turinčių objektų kolekcijų
organizavimas, tobulinimas ir priežiūra muziejuose ir
meno galerijose; (e) muziejų ar meno galerijų kolekcijų
klasifikavimas ir katalogų sudarymas ar vadovavimas
tokiam darbui bei parodų organizavimas; (f) mokslinių
straipsnių ir ataskaitų parengimas; (g) susijusių
užduočių atlikimas; (h) vadovavimas kitiems
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darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai:
2431 01 Archyvaras 2431 02 Meno galerijos fondų
saugotojas 2431 03 Muziejaus fondų saugotojas 2431
04 Muziejininkas
243101

Archyvaras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Archyvaras

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Archyvų sistema sukurta kaupti ir saugoti svarbiausių
Explanatory
įstaigų reikšmingiausius dokumentus, turinčius istorinę, notes:
mokslinę, kultūrinę ir kitokią išliekamąją vertę.
Valstybinių archyvų darbuotojai kontroliuoja, kaip
įstaigose dokumentai yra rašomi, ar atitinka
raštvedybos standartus, ar tinkamai atskiriami
nuolatinio saugojimo dokumentai nuo laikinai
saugotinų, prižiūri, kad nuolatinio saugojimo
dokumentai būtų deramai sutvarkyti, o praėjus
nustatytam laikui, paima juos saugoti į archyvą.
Patekusius į archyvą dokumentus archyvarai patikrina,
kataloguoja, sudeda į saugyklas ir išduoda
darbuotojams bei tyrinėtojams, kurie, remdamiesi tais
dokumentais, rašo mokslo darbus. Archyvarai ir patys
rengia dokumentų rinkinius, publikacijas, parodas.
Specializuotų archyvų - literatūros ir meno, vaizdo ir
garso ir kt. - darbo specifika įvairi. Literatūros ir meno
archyvas šalia įstaigų dokumentų kaupia ir asmenų –
kultūros ir meno kūrėjų – kūrybos ir bibliografinius
dokumentus (rankraščius, piešinius, laiškus, nuotraukas
ir kt.), kuriuos archyvarai turi susisteminti, nustatyti
dokumento pavadinimą, datą, nuotraukoje esančius
asmenis ir pan., paskui į bylas suskirstytus dokumentus
sunumeruoti, padaryti jų aprašą ir perduoti į saugyklą.
Šiame archyve dirba filologai, muzikologai,
dailėtyrininkai, teatrologai, nes šalia istorijos žinių reikia
ir teorinio kiekvienos meno šakos pasirengimo. Vaizdo
ir garso archyve saugomi kino filmai, fotonuotraukų
negatyvai ir pozityvai, garso įrašai, vaizdajuostės. Čia
taip pat mikrofilmuojami ir restauruojami kitų archyvų
dokumentai. Šiems darbams reikia specialaus
pasirengimo.

243102

Meno galerijos fondų saugotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Meno galerijos fondų saugotojas

Description:

243103

Muziejaus fondų saugotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Muziejaus fondų saugotojas

Description:

243104

Muziejininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Muziejininkas

Description:
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243105

Mokslo darbuotojas {archyvų tvarkymas, muziejininkystė}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {archyvų tvarkymas,
muziejininkystė}

Description:

2432

Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai renka ir
Explanatory
saugo rašytinę ir spausdintą medžiagą, suranda
notes:
reikiamą medžiagą ir pateikia informaciją pagal
užsakymus. Atliekamos užduotys: (a) sistematizuotos
knygų, periodinių ir kitų spausdintų leidinių arba
garsinės ir vaizdinės medžiagos kolekcijos parengimas,
saugojimas ir priežiūra; (b) knygų ir kitos spausdintos
arba garsinės ir vaizdinės medžiagos įsigijimo
pasirinkimas ir rekomendacijos; (c) bibliotekos
medžiagos klasifikavimas ir katalogų parengimas; (d)
knygų skolinimo sistemos ir informacijos tinklų
organizavimas ir valdymas; (e) reikiamos medžiagos
paieška ir informacijos, gaunamos iš pačios kolekcijos
arba remiantis bibliotekų ar informacijos tinklų
sistemomis, pateikimas verslo ar kitiems užsakovams;
(f) bibliotekų ir informacijos paslaugų, atsižvelgiant į
vartotojų besikeičiančius poreikius, tyrimas,
analizavimas ir modifikavimas; (g) mokslinių straipsnių
ir ataskaitų rengimas; (h) susijusių užduočių atlikimas;
(i) vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2432 01 Dokumentuotojas 2432
02 Verslo informacijos paslaugų specialistas 2432 03
Techninės informacijos paslaugų specialistas 2432 04
Bibliotekininkas

243201

Dokumentuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dokumentuotojas

Description:

243202

Verslo informacijos paslaugų specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Verslo informacijos paslaugų specialistas

Description:

243203

Techninės informacijos paslaugų specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Techninės informacijos paslaugų specialistas

Description:
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243204

Bibliotekininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bibliotekininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bibliotekininkystė suprantama kaip informacijos
Explanatory
mokslų sritis, kurios specialistai kaupia, tvarko, saugo ir notes:
skleidžia informaciją specialiose socialinės
komunikacijos institucijose: bibliotekose, informacijos
centruose ir pan. Bibliotekininkai tvarko ir valdo visus
įmanomus informacijos šaltinius: spausdintus,
audiovizualinius, elektroninius. Svarbiausios jų darbo
funkcijos yra šios: vartotojų aptarnavimas (tiesioginė
informacijos paieška vartotojui); techninis darbas
(informacijos kaupimas, tvarkymas ir saugojimas
įstaigoje); administracinis darbas (įstaigos darbo
priežiūra, ataskaitų ir programų rengimas, personalo
priežiūra ir mokymas). Privalo gebėti identifikuoti ir
analizuoti naują medžiagą, tinkamai ją suklasifikuoti ir
saugoti taip, kad informacijos paieška būtų kuo
paprastesnė. Atsižvelgdami į institucijos veiklos pobūdį,
jie tenkina įvairių žmonių grupių poreikius. Viešųjų
bibliotekų darbuotojai dirba su įvairaus amžiaus
žmonėmis – nuo vaikų iki pagyvenusių ir senyvų
žmonių. Mokyklų ir vaikų bibliotekų skaitytojai yra
vaikai, todėl jos yra orientuotos į vaikų grožinę ir
mokomąją literatūrą. Akademinių bibliotekų skaitytojai
yra akademinis jaunimas ir mokslo darbuotojai, todėl
čia skleidžiama mokslinė informacija.

243205

Bibliografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bibliografas

Description:

243206

Mokslo darbuotojas {bibliotekininkystė ir panašios sritys}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {bibliotekininkystė ir panašios
sritys}

Description:

244

Socialinių mokslų ir giminiškų profesijų specialistai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Socialinių mokslų ir giminiškų profesijų specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Socialinių mokslų ir giminiškų profesijų specialistai
dirba mokslinį tiriamąjį darbą, tobulina ir kuria teorijas,
koncepcijas ir metodus, taiko savo žinias, susijusias su
filosofija, politika, ekonomika, sociologija,
antropologija, istorija, filologija, kalbomis, psichologija
ir kitais socialiniais mokslais, taip pat teikia socialines
paslaugas, kad būtų patenkinti bendruomenės šeimų
ar asmenų poreikiai. Pagrindinės atliekamos užduotys:
dabarties ar planuojamų ekonominių, politinių ir
socialinių problemų sprendimų formulavimas ar
įgyvendinimas; praeities įvykių ir veiklos tyrinėjimas ir

Explanatory
notes:
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analizavimas, žmonijos kilmės ir evoliucijos tyrimai;
kalbų kilmės ir raidos studijavimas, vertimas iš vienos
kalbos į kitą raštu ir žodžiu; individo ar grupės psichinių
procesų ar elgsenos tyrinėjimas; socialinių paslaugų
teikimas; mokslinių straipsnių ir ataskaitų rengimas.
Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbuotojams. Reikia pažymėti, kad atsižvelgiant į
konkrečias užduotis ir atsakomybę, jas atliekant, bei
nacionalinius išsilavinimo ir kvalifikacijos reikalavimus,
kai kurias čia priskiriamas profesijas būtų galima
priskirti 346 grupei "Jaunesnieji socialiniai darbuotojai".
Tai ypač taikytina profesijoms, priskiriamoms 2446
pogrupiui “Socialiniai darbuotojai”. Šios grupės
profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2441
Ekonomistai 2442 Sociologai, antropologai ir giminiškų
profesijų specialistai 2443 Filosofai, istorikai ir
politologai 2444 Filologai ir vertėjai 2445 Psichologai
2446 Socialiniai darbuotojai
2441

Ekonomistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Ekonomistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Ekonomistai dirba mokslinį tiriamąjį darbą, tobulindami Explanatory
ar kurdami ekonomines teorijas, koncepcijas ir
notes:
metodikas, naudojamas nacionalinės ir tarptautinės
prekių, paslaugų ir darbo rinkos pokyčiams ir būklei
suprasti ir aprašyti, taip pat konsultuoja ir taiko savo
žinias, formuodami ekonominę politiką ar
formuluodami dabarties ar būsimų ekonominių
problemų sprendimus. Atliekamos užduotys: (a) tokių
ekonomikos problemų, kaip gamybos ir rinkotyros
metodai, nacionalinės ir tarptautinės prekybos
tendencijos, pinigų, iždo, valiutos ar kainodaros
politika, gyventojų užimtumas, darbo našumas ir
vartojimo lygis, tyrinėjimas, konsultavimas ar
sprendimas; (b) ekonomikos duomenų rinkimas,
analizavimas ir aiškinimas, remiantis ekonomikos
teorijomis ir naudojant įvairius statistikos ir kitus
metodus; (c) konsultavimas ekonominės politikos ir
veiksmų, atsižvelgiant į praeities, dabarties ir
numatomus ekonomikos veiksnius ir tendencijas,
pasirinkimo klausimais; (d) mokslinių straipsnių ir
ataskaitų parengimas; (e) susijusių užduočių atlikimas;
(f) vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2441 01 Ekonometrijos
specialistas 2441 02 Ekonomistas 2441 03 Žemės ūkio
ekonomistas 2441 04 Ekonometrijos ekonomistas

244101

Ekonometrijos specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ekonometrijos specialistas

Description:

244102

Ekonomistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ekonomistas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Ekonomistai tiria ir aprašo nacionalinę ir tarptautinę
prekių, paslaugų, kapitalo ir darbo rinkos būklę,

Explanatory
notes:
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konsultuoja ir pritaiko žinias ekonomikos politikai
formuoti; tiria įvairius ekonominius reiškinius:
nacionalinio ūkio sistemą, nacionalinę ir tarptautinę
prekybą, finansų ir kainų politiką, užimtumą, darbo
našumą ir išlaidas; įstaigos ar įmonės ekonomistai
planuoja įmonės ūkinę veiklą, analizuoja gautus
rezultatus, ieško nuostolių priežasčių ir prognozuoja
pelną; pataria įmonės vadovams ekonominės krypties
pasirinkimo, gamybos plėtojimo, efektyvaus išteklių
panaudojimo ir produkcijos realizavimo klausimais;
kuria planus ekonominėms problemoms spręsti žemės
ūkyje, pramonėje, prekybos ir kitose įmonėse,
vyriausybinėse bei kitose institucijose. Gali
specializuotis atskirose ūkinės veiklos srityse –
pramonės, žemės ūkio, transporto, finansų
ekonomikoje. Tiria tokius reiškinius, kaip infliacija ir
bedarbystė, nagrinėja jų atsiradimo priežastis ir kitimo
tendencijas.
244103

Žemės ūkio ekonomistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žemės ūkio ekonomistas

Description:

244104

Ekonometrijos ekonomistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ekonometrijos ekonomistas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka mokslinius tyrimus ir taiko ekonomikos mokslo
principus ir teorijas formuluojant ekonominių
problemų sprendimus: tiria gamybos organizavimo ir
rinkotyros metodus, prekybos tendencijas, kainų
politiką, kredito struktūras, užimtumą, produktyvumą,
iždo, valiutos ar kainodaros politiką ir kitus
ekonominius aspektus; sudaro, analizuoja ir aiškina
ekonominius ir statistinius duomenis, naudodamas
ekonometrines priemones konstruoja matematinius
ekonominių reiškinių modelius ; atsižvelgdamas į
praeities, dabarties ir numatomus ekonomikos
veiksnius bei tendencijas, konsultuoja ekonominės
politikos ir veiksmų pasirinkimo klausimais. Gali
specializuotis siauroje ekonomikos srityje, tokioje kaip
finansai, tarptautinė prekyba, darbo rinka, kainos,
mokesčiai, žemės ūkis ar pramonės ekonomika. Gali
būti paskirtas pagal specializacijos sritį.

Explanatory
notes:

244105

Finansų ekonomistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Finansų ekonomistas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Ekonomistas, kuris analizuoja įmonės ūkinės veiklos
Explanatory
ekonominius ir statistinius rodiklius (turtą, nuosavybę, notes:
ūkinius procesus ir veiklos rezultatus), vertina įmonės
finansinę situaciją ir perspektyvas. Jo darbo pobūdis
priklauso nuo įgytos specializacijos, t. y. jis gali dirbti
valstybinių, privačių ir tarptautinių finansinių institucijų,
žemės ūkio įmonių, biudžetinių įstaigų finansų
valdymo, įmonių finansų ir vidaus audito ir kitose
srityse. Jis teikia įmonių savininkams ir vadovams
pasiūlymus, susijusius su įmonių kreditavimu ir
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sprendimų dėl investicijų priėmimu. Rengia verslo
planus, investicinius ir biudžeto projektus. Įmonėse
atlieka vidaus auditą, planuoja ir prižiūri vidaus
kontrolės sistemą. Apskaičiuoja mokesčius ir patikrina
įstaigų finansinius dokumentus, tvarko įstaigų biudžeto
įplaukų ir išlaidų apskaitą. Kaupia su verslu susijusią
finansinę informaciją, formuoja ir tvarko valstybės ir
savivaldybių biudžetų įplaukas, apskaičiuoja planines
biudžeto įplaukas. Vertina socialinio draudimo
funkcijas, apskaičiuoja rizikos veiksnius. Rengia
finansines ataskaitas akcininkams, kreditoriams ir
mokesčių inspektoriams. Darbe naudojasi kompiuteriu
ir kompiuterizuotomis apskaitos programomis. Finansų
ekonomistas dirba viešosiose, valstybinėse verslo ir
finansinėse institucijose, mokesčių inspekcijose,
muitinėse, buhalterijose ir kt.. Jo darbas yra įtemptas ir
atsakingas. Jis dirba reguliarias darbo valandas, tačiau
prireikus skubiai parengti ataskaitas, tenka dirbti
viršvalandžius. Sėkmingą darbą lemia loginis
matematinis mąstymas, kruopštumas, pedantiškumas,
atsakomybė. Taip pat svarbu tikslumas, dėmesingumas
ir mokėjimas susikaupti. Svarbus atsparumas stresui,
pakantumas sėdimam darbui.
244106

Tarptautinės prekybos ekonomistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tarptautinės prekybos ekonomistas

Description:

244107

Darbo ekonomistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbo ekonomistas

Description:

244108

Kainų ekonomistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kainų ekonomistas

Description:

244109

Mokesčių ekonomistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokesčių ekonomistas

Description:

244110

Prekybos ekonomistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prekybos ekonomistas

Description:
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244111

Darbo užmokesčio specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbo užmokesčio specialistas

Description:

244112

Ekonominių informacinių sistemų analitikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ekonominių informacinių sistemų analitikas

Description:

244115

Planavimo ekonomistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Planavimo ekonomistas

Description:

244116

Gaminių ir (arba) produktų pardavimo ekonomistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gaminių ir (arba) produktų pardavimo ekonomistas

Description:

244117

Ekonomistas programuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ekonomistas programuotojas

Description:

244118

Frachto ekonomistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Frachto ekonomistas

Description:

244119

Ekonomistas analitikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ekonomistas analitikas

Description:

244120

Darbo organizavimo ir apmokėjimo ekonomistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbo organizavimo ir apmokėjimo ekonomistas

Description:
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244122

Tiekimo ekonomistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tiekimo ekonomistas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Ekonomistas, kuris, remdamasis rinkos situacija,
Explanatory
strateginiais organizacijos tikslais ir kainų skaičiavimo
notes:
metodais, renka, analizuoja ir aiškina ekonominius
duomenis tiekimo klausimais. Įmonės, gamyklos ar
organizacijos vadovams pataria ekonominės krypties
pasirinkimo, gamybos plėtojimo, efektyvaus išteklių
naudojimo ir produkcijos realizavimo klausimais. Viena
iš svarbiausių tiekimo ekonomisto veiklos užduočių
perspektyvinio valdymo srityje –optimaliai subalansuoti
prognozuojamus perspektyvinius įmonės, gamyklos ar
organizacijos medžiagų, įrenginių ar kitokių priemonių
poreikius ir tiekimo apimtis. Įformina materialinio ir
techninio tiekimo dokumentus, užtikrina išteklių
apskaitą ir jų efektyvaus naudojimo kontrolę. Gali atlikti
rinkos sąlygų analizę, kainų kaitos stebėseną, jų
palyginimą su organizacijos tikslais ir galimybėmis:
įvertina esamą įmonės, gamyklos arba organizacijos ar
jos padalinio ekonominę veiklą; analizuoja, sistemina ir
vertina tyrimų duomenis; įvertina finansavimo šaltinius
ir investicinę veiklą; įmonės vadovams teikia
ekonominę informaciją, reikalingą valdymo
sprendimams priimti; valdo ir kontroliuoja turimus
materialinius ir finansinius išteklius. Taiko Lietuvos
Respublikos įstatymus ir poįstatyminius aktus ir
tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius pasirinktą
verslo sritį.

244123

Sutarčių ir pretenzijų tvarkymo ekonomistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sutarčių ir pretenzijų tvarkymo ekonomistas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Sutarčių ir pretenzijų tvarkymo ekonomistas analizuoja
tiekimo padalinio darbo planavimą ir kontroliuoja
darbų planų vykdymą, laiku teikia analizės rezultatus
padalinio vadovui: analizuoja materialinių vertybių
pirkimo sutarčių ekonominį pagrįstumą ir teisingumą;
kontroliuoja materialinių vertybių pirkimo sutarčių
vykdymą; įmonės juristams parengia pretenzijų
pareiškimui reikalingus duomenis.

Explanatory
notes:

2442

Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų
specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų
Explanatory
specialistai tiria ir aprašo socialinę visuomenės sandarą, notes:
žmonijos kilmę ir evoliuciją, tarpusavio ryšį tarp
aplinkos sąlygų ir žmonių veiklos, o jų sukauptos žinios
tampa pagrindu priimant politinius (strateginius)
sprendimus. Atliekamos užduotys: (a) žmonių
visuomenės kilmės, raidos, sandaros, socialinių normų,
organizacijų ir tarpusavio santykių tyrimas; (b) žmonijos
kilmės ir evoliucijos analizavimas, tyrinėjant
besikeičiančias charakteristikas ir kultūrinius bei

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

475/1 365

LPK-2005

socialinius institutus; (c) žmonijos raidos aiškinimas,
remiantis tokiomis materialiomis jos praeities
liekanomis, kaip gyvenamieji būstai, šventovės, įrankiai,
keramika, monetos, ginklai ar skulptūros; (d) fizinių ir
klimatinių zonų ir regionų aspektų tyrimai ir ryšių tarp
radinių ir ekonominės, socialinės bei kultūrinės veiklos
nustatymas; (e) konsultavimas praktinio šių radinių
taikymo klausimais, formuojant ekonominę ir socialinę
populiacijos grupių ir regionų politiką bei rinkos raidos
politiką; (f) mokslinių straipsnių ir ataskaitų rengimas;
(g) susijusių užduočių atlikimas; (h) vadovavimas
kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų
pavyzdžiai: 2442 01 Antropologas 2442 02 Archeologas
2442 03 Kriminologas 2442 04 Etnologas
244201

Antropologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Antropologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Antropologas tiria žmonių visuomenės ir kultūrų kilmę, Explanatory
raidą, dėsnius ir žmogaus evoliuciją, kintančias fizines
notes:
aplinkos savybes ir geografinį žmonių pasiskirstymą.
Antropologo darbo rezultatai taikomi medicinoje,
kriminologijoje, archeologijoje, muziejininkystėje,
pramonėje, socialiniame darbe ir kt. srityse.
Antropologai tiria ne tik aplinkos fizinių savybių kitimus
erdvėje ir laike, bet ir fizinius žmonių skirtumus, žmonių
populiacijų, kaip biologinių būtybių, kilmę ir raidą. Jie
taip pat gali būti vadinami antropometrais ar
medicinos antropologais. Biologinės antropologijos
specialistai, remdamiesi žmogaus kilmės biologinės
medžiagos (pvz., kaulų, plaukų, audinių) analize,
nustato, kuriuo savo biologinės raidos laikotarpiu
žmonės apsigyveno tam tikroje teritorijoje tam tikru
istoriniu laikotarpiu. Socialiniai antropologai daugiau
dėmesio skiria kultūros ir socialiniams veiksniams,
duomenų apie socialinius papročius ir žmogaus darbo
vaisius rinkimui ir analizei. Kai kurie iš jų daugiausia
dėmesio skiria kalbai ir kultūrai ir yra vadinami
antropologijos lingvistais, kiti - psichologijos
klausimams (santykiams tarp atskirų psichologinių tipų
ir kultūrų, ar taiko antropologijos metodus
šiuolaikinėms miestų ir periferijos visuomenės
santykiams tirti). Antropologai gali dėstyti
universitetuose, dirbti viešosiose įstaigose ar mokslinio
tyrimo laboratorijose.

244202

Archeologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Archeologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Archeologai tiria archeologijos paminklus ir
materialines praeities liekanas, tokias kaip gyvenamieji
būstai, monetos, ginklai, skulptūros ir kt., atlieka
restauravimo, saugojimo ir eksponavimo darbus, rašo
mokslinius straipsnius, knygas. Archeologai yra
humanitarinių mokslų specialistai, tiriantys žmonijos
praeitį, remdamiesi materialinės kultūros liekanomis.
Žmonijos raidą liudija gausūs jos veiklos ir gyvenimo
pėdsakai: senovinių gyvenviečių ir miestų liekanos,
kapavietės, piliakalniai, lobiai, monetos, namų
apyvokos daiktai, ginklai ir kt. Visi šie radiniai, kitaip
vadinami archeologijos paminklais, padeda
mokslininkams gilintis į senovės istoriją, pažinti

Explanatory
notes:
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gamybos ir gamybinių jėgų bei visuomeninio gyvenimo
raidą. Archeologai specializuojasi tokiose veiklos
srityse, kaip moksliniai tyrimai, paminklosauga,
restauravimas ir saugojimas bei eksponavimas.
Archeologijos specialistai atlieka mokslinius tyrimus,
nagrinėja archyvinę medžiagą, rašo mokslo veikalus ir
straipsnius. Paminklosaugos specialistų darbas –
archeologijos paminklų paieška. Jie renka duomenis
apie įvairius archeologijos objektus (piliakalnius,
kapinynus ir kt.), sudaro jų sąrašus, parengia
dokumentus, nustato paminklų ribas, rūpinasi jų
apsauga (kad nebūtų atliekami savavališki kasinėjimai,
ūkinė veikla ir pan.), vykdo paminklosaugos programas
(paminklų gelbėjimo darbai), organizuoja paminklų
tyrimo ekspedicijas (tyrinėjimai, kasinėjimai). Šie
specialistai dirba Paveldo moksliniame centre,
Valstybinės paminklosaugos komisijoje, Kultūros ir
vertybių apsaugos departamento apskričių ir rajonų
padaliniuose.
244203

Kriminologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kriminologas

Description:

244204

Etnologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Etnologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Etnologai tiria lietuvių tautos materialinę bei dvasinę
Explanatory
kultūrą: buitį, verslus ir amatus, papročius bei gyvenimo notes:
organizavimo formas. Etnologija yra istorijos sritis,
tirianti ir aprašanti bendruosius tautų kultūros raidos
dėsnius. Etnologai neapsiriboja vien buities tyrimais,
bet gilinasi ir į etnopsichologiją (kalbos, mitų, religijos,
papročių, menų tyrimai), etnosociologiją (santuokos,
šeimos, migracijos pobūdžio, miesto ir kaimo
gyvenimo ypatybių tyrimai), etologiją (tam tikrų
žmonių grupių būdo, papročių ir įpročių susidarymo
sąlygas). Ši profesija reikalauja gero teorinio
pasirengimo, istorijos žinių ir meninio suvokimo.
Paprastai etnologai specializuojasi vienoje iš tyrimo
sričių. Tokios sritys yra amatai (kubilių, batsiuvių,
dailidžių, baldžių dirbiniai), verslai (žemdirbystė,
gyvulininkystė, bitininkystė), buitis (namų apyvokos
daiktai, valstiečių padaryti rakandai, buitinė keramika),
apeigos ir papročiai (religinių apeigų daiktai, margučiai,
pinti sodai ir pan.), tekstilė (interjero tekstilė, drabužiai,
paklodės, antklodės, rankšluosčiai ir pan.). Per
kompleksines ekspedicijas etnologai kaimuose iš
žmonių renka buities daiktus, kalbasi su senais
žmonėmis, stengiasi sužinoti daiktų istoriją. Jie taip pat
tyrinėja įvairių regionų tautinius drabužius, jų spalvas ir
raštus, papročius, tautosaką. Etnologai bendradarbiauja
su kitais mokslininkais; pavyzdžiui, su botanikais
nagrinėja, kaip atsispindėjo augalai liaudies mene, su
istorikais tyrinėja baldų raidą nuo paprasto lovio iki
raižytinės spintos ir kt. Etnologai dirba muziejuose,
kaupia eksponatų fondus – surašo saugomų daiktų
aktus, tvarko jų apskaitą, saugyklose juos aprašo ir
sandėliuoja pagal grupes. Rengti muziejų ekspozicijas
jiems padeda dailininkai apipavidalintojai ir dizaineriai.
Dirba ir mokslo tiriamąjį darbą, studijuoja dokumentinę
medžiagą, rašytinius šaltinius, rengia mokslines knygas,
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straipsnius. Gali prisidėti rengiant etnografijos terminų
žodyną. Taip pat dirba ir mokomąjį darbą mokyklose,
būreliuose, supažindina vaikus su papročiais, žaidimais,
skaito paskaitas etnografijos temomis ir pan.
244205

Geografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geografas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Geografai kompleksiškai tiria gamtą, jos išteklius,
Explanatory
klimato sąlygas, gyventojų pasiskirstymą, ūkinę veiklą, notes:
nagrinėja šių reiškinių tarpusavio ryšius, analizuoja jų
sąveiką, atlieka teritorijų projektavimo darbus, sudaro
žemėlapius. Geografija yra mokslų sistema, apimanti
gamtos ir visuomenės mokslus, tiriančius gamtinius ir
gamybinius reiškinius bei jų tarpusavio ryšius. Visų
pirma ji nagrinėja erdvinę pasaulio organizaciją, tiria jo
kintamus dėsningumus. Antra vertus, geografija telkia
dėmesį į žmogų ir į jo aplinką. Taigi galima teigti, kad
geografija yra plati ir universali mokslų sistema. Pagal
tiriamąjį objektą, geografai specializuojasi atskirose šio
mokslo srityse. Visuomenės geografija skirstoma į
ekonominę (gamybinę) ir socialinę (gyventojų ir
apgyvendinimo geografija – demografiniai procesai,
teritorijų raidos prognozės, gyvenamosios aplinkos
projektavimas) geografiją. Gamtinės geografijos
objektas – reljefo ir dirvožemio tyrimai. Geografai dirba
mokslinį-ekspedicinį darbą – tyrinėja reljefą ir
dirvožemį, analizuoja mėginius, sudarinėja dirvožemio
kartogramas.

244206

Ekonominės geografijos specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ekonominės geografijos specialistas

Description:

244207

Fizinės geografijos specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fizinės geografijos specialistas

Description:

244208

Politinės geografijos specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Politinės geografijos specialistas

Description:

244209

Penologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Penologas

Description:
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244210

Socialinis patologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Socialinis patologas

Description:

244211

Sociologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sociologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Sociologai atlieka viešosios nuomonės tyrimus bei
Explanatory
žmonių grupių apklausas, dirba mokslinį darbą ir dėsto notes:
aukštosiose mokyklose, tiria visuomenės socialines
problemas. Sociologų tyrimų objektas – visuomenės
sandara, bendruomeniniai santykiai, viešoji nuomonė.
Skiriamos dvi šio darbo pusės – mokslinė ir praktinė.
Sociologai mokslininkai nagrinėja visuomenės
socialines problemas, tiria žmonių tarpusavio santykius,
gilinasi į konkrečius sociologijos dalykus – religijų,
darbo, mažųjų grupių, politinę sociologiją ir kt. Praktinį
darbą dirbantys sociologai atlieka įvairius viešosios
nuomonės tyrimus ir apklausas, nustatinėja
populiarumo reitingus, tam tikrų visuomenės grupių
nuostatas. Jie naudojasi įvairiais sociologinių tyrimų
metodais ir šiuolaikinėmis kompiuterizuotomis
sistemomis. Apklausų organizatoriai ir konsultantai
paprastai yra sociologai. Pačias apklausas gali atlikti ir
neprofesionalūs sociologijos darbuotojai. Sociologai
apdoroja gautus duomenis, parengia tyrimų rezultatus
ir ataskaitas. Šie specialistai paprastai dirba
sociologiniuose informacijos centruose, sociologinėse
tarnybose ir pan.

244212

Sociologas kriminologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sociologas kriminologas

Description:

244213

Pramonės sociologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pramonės sociologas

Description:

244214

Sociologas penologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sociologas penologas

Description:
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244215

Socialinės patologijos specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Socialinės patologijos specialistas

Description:

244216

Mokslo darbuotojas {sociologija, antropologija ir panašios sritys}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {sociologija, antropologija ir
panašios sritys}

Description:

2443

Filosofai, istorikai ir politologai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Filosofai, istorikai ir politologai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Filosofai, istorikai ir politologai dirba gnoseologijos,
metafizikos ar etikos srityse. Jie dirba mokslinį tiriamąjį
darbą ir aprašo praeitus įvykius ir veiklą, įskaitant
socialinių ir ekonominių sandarų, kultūrinių ir politinių
institucijų ir judėjimų raidą, o jų sukauptos žinios
tampa valstybės, diplomatinės ir panašios politikos
pagrindu. Atliekamos užduotys: (a) bendrųjų pasaulio,
žmogaus veiksmų, patirties ir egzistencijos priežasčių,
principų ir reikšmės tyrimas, taip pat filosofijos
koncepcijų ir teorijų interpretavimas ir tobulinimas; (b)
tokių pirminių šaltinių, kaip praeities įvykių originalūs
dokumentai ar dabartiniu metu jų padarytos kopijos, ir
tokių antrinių šaltinių, kaip archeologiniai ar
antropologiniai radiniai, lyginimas ir konsultavimas; (c)
reikiamos medžiagos suradimas, jos autentiškumo
patikrinimas, tam tikro periodo, šalies, regiono arba
tam tikro jo istorinio aspekto, pavyzdžiui, ekonominio,
socialinio arba politinio, istorijos tyrimai ir aprašymas;
(d) tokių sričių, kaip politinė filosofija, ankstesniųjų
laikų ar dabartinė politinių sistemų, institucijų ar
elgsenos teorija ir praktika tyrinėjimas; (e) šiuolaikinių
politinių institucijų stebėjimas ir su jomis susijusių
duomenų rinkimas, remiantis įvairiais šaltiniais,
įskaitant pokalbius su oficialiais vyriausybės ir politinių
partijų atstovais ar kitais atitinkamais asmenimis; (f)
radinių ir išvadų pateikimas publikuoti ar vyriausybės,
politinių partijų ar kitų organizacijų atstovams ir
suinteresuotiems asmenims; (g) mokslinių straipsnių ir
ataskaitų rengimas; (h) susijusių užduočių atlikimas; (i)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2443 01 Genealogas 2443 02
Istorikas 2443 03 Ekonomikos istorikas 2443 04
Politikos istorikas

Explanatory
notes:

244301

Genealogas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Genealogas

Description:
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244302

Istorikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Istorikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Istorikai nagrinėja žmonijos civilizacijos ir kultūros
Explanatory
raidą, atskirų tautų praeitį, tiria įvairius istorijos
notes:
šaltinius: senovinius raštus, archeologinius radinius,
kalbą, papročius, apeigas. Istorikai yra praeities
tyrinėtojai. Jiems rūpi, kaip žmonija gyveno seniau ir
kaip sukūrė dabartines savo gyvenimo formas. Tad
kartu jie yra ir dabarties mokslininkai. Nagrinėdami
dabartinių kultūrinių, socialinių ir politinių santykių
susidarymo sąlygas, istorikai padeda juos suprasti ir
įvertinti. Savo tyrimuose remiasi istorijos šaltiniais:
senoviniais raštais: senovės kronikomis ir metraščiais,
dokumentais, laiškais, įvykių aprašymais, politikos,
valstybės ir visuomenės veikėjų atsiminimais,
dienoraščiais ir kt. Tačiau pasitaiko klausimų, į kuriuos
negali atsakyti nė vienas rašytinis šaltinis. Tuomet
istorikus gelbsti archeologinių radinių, kalbos, papročių
ir tautosakos (padavimų, dainų, pasakų, prietarų ir pan.)
tyrimai. Istorikai paprastai yra skirstomi į pedagoginio
ir mokslinio darbo specialistus: pedagoginis darbas –
tai istorijos dėstymas bendrojo lavinimo,
aukštesniosiose mokyklose, kolegijose ir
universitetuose; mokslinį darbą istorikai dirba mokslo
tiriamosiose institucijose, aukštosiose mokyklose,
muziejuose, archyvuose ir bibliotekose. Jie nagrinėja
atskirus istorijos laikotarpius. Senovės ir viduramžių
istorikai tiria viduramžių Lietuvos ir pasaulio istoriją. Jie
skaito senuosius dokumentus ir raštus, todėl turi
išmanyti lotynų, lenkų, senovės vokiečių, kanceliarinę
gudų kalbas. Naujosios istorijos specialistai tiria
naujuosius ir naujausius laikus ir su jais susijusį
dokumentinį palikimą. Kultūros istorijos specialistų
svarbiausias tyrimų objektas – viduramžių ir Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės kultūra ir menas. Etnologai
tiria tautos mentalitetą, etninius santykius, tautinių
mažumų kultūrą ir papročius. Dėl universalaus istorikų
išsilavinimo jų veiklos sritis yra labai plati. Jie gali dirbti
ne tik mokslo tiriamosiose įstaigose, bet ir valstybinėse
institucijose: Tarptautinių santykių institute, Užsienio
reikalų ir Krašto apsaugos ministerijose, įvairių šalių
pasiuntinybėse.

244303

Ekonomikos istorikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ekonomikos istorikas

Description:

244304

Politikos istorikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Politikos istorikas

Description:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

481/1 365

LPK-2005

244305

Kultūros istorikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kultūros istorikas

Description:

244306

Visuomeninių santykių istorikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Visuomeninių santykių istorikas

Description:

244307

Filosofas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Filosofas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Filosofijos specialistai analizuoja filosofijos mokslininkų Explanatory
raštus, nagrinėja ir plėtoja klasikinės ir šiuolaikinės
notes:
filosofijos koncepcijas, dalyvauja šalies politiniame ir
socialiniame gyvenime. Filosofija – tai ne tik būties
pažinimo, tiesos ir gyvenimo prasmės ieškojimai, bet
socialinis reiškinys, glaudžiai susijęs su visuomenės
politiniu bei socialiniu gyvenimu. Šiame kontekste
filosofijos specialistų veikla šakojasi į dvi skirtingas
mokslinio ir praktinio darbo kryptis: mokslinės krypties
specialistai nagrinėja ir interpretuoja filosofijos
mokslininkų raštus, analizuoja ir komentuoja klasikinių
ir šiuolaikinių filosofijos mokyklų koncepcijas, rašo ir
publikuoja straipsnius bei knygas filosofijos tematika;
praktinės krypties specialistų veikla – pedagoginis,
žurnalistinis ir politinis darbas. Pedagoginis darbas – tai
filosofijos, etikos ir politologijos pagrindų mokymas
vidurinėse, aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose;
žurnalistikos srityje dirbantys filosofijos specialistai
tampa savotiškais socialinio ir ekonominio gyvenimo
analitikais, nagrinėja sociologinius klausimus, rašo
straipsnius ir komentarus periodiniams leidiniams,
dirba radijo ir televizijos redakcijose; pasirinkę politinės
veiklos sferą, filosofijos specialistai dirba vyriausybinėse
struktūrose: ministerijose, diplomatinėse tarnybose,
įsitraukia į partinę ir visuomeninę veiklą. Apskritai
filosofo diplomas nenurodo konkrečios darbo vietos,
tačiau įgytas išsilavinimas, erudicija atveria plačias
galimybes rinktis įvairiausias visuomeninės veiklos
sritis, formuoti laisvo mąstymo, tolerantiškumo ir
demokratijos principus šalyje. Tai potencialūs politikai,
aukšto lygio valdininkai ir biurokratai gerąja to žodžio
prasme.

244308

Filosofas politologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Filosofas politologas

Description:
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244309

Politologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Politologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Politologai – tai profesionalūs politikos mokslų ir
Explanatory
tarptautinių santykių specialistai. Politologija yra
notes:
mokslo šaka, nagrinėjanti šalies vidaus ir užsienio
politiką. Šio mokslo specialistai – politologai –
analizuoja Lietuvos ir pasaulio politikos dėsningumus
bei objektyvius ryšius. Dažniausiai tai profesionalūs
politikai, politikos tyrinėtojai (apžvalgininkai ir
mokslininkai), diplomatai ir valstybės pareigūnai. Jų
žinios yra reikalingos ir organizacijoms (taip pat ir
privačioms), ypač palaikančioms nuolatinius ryšius su
užsieniu: bankams, verslo ir draudimo kompanijoms,
visuomeninėms organizacijoms ir pan. Pagal studijų
kryptį ir praktinio darbo pobūdį politologai skirstomi į
Europos politikos, lyginamosios politikos, viešojo
administravimo ir tarptautinių santykių specialistus.
Europos politikos specialistai nagrinėja Europos šalių
teisės principus, ekonominius ryšius, prekybą ir
politinius santykius. Lyginamosios politikos specialistų
veiklos sritis – šalies vidaus politika: rinkimai, partinė
veikla, politinė sociologija (viešosios nuomonės tyrimai,
reitingų nustatymas ir pan.), žurnalistinis, mokslinis ir
publicistinis darbas. Viešojo administravimo specialistai
– tai aukšto lygio valdininkai. Jie dirba vyriausybinėse
struktūrose, ministerijose, žinybose, savivaldybėse ir
tarptautinėse organizacijose. Tarptautinių santykių
specialistų veikla orientuota į diplomatiją plačiąja
prasme: jie dirba konsulinėse tarnybose ir ambasadose.
Labai svarbu puikiai gebėti bendrauti, turėti gerus
organizacinius gebėjimus, logiškai mąstyti,
argumentuotai dėstyti savo nuomonę, gebėti planuoti
ir vadovauti, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius.

244310

Mokslo darbuotojas {filosofija, istorija, politologija}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {filosofija, istorija, politologija}

Description:

2444

Filologai ir vertėjai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Filologai ir vertėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Filologai ir vertėjai tyrinėja kalbų kilmę, raidą ir sandarą, Explanatory
raštu ar žodžiu verčia iš vienos kalbos į kitą. Atliekamos notes:
užduotys: (a) santykio tarp senovinių prokalbių ir
šiuolaikinių kalbų grupių tyrinėjimas, žodžių,
gramatikos ir kalbos formų kilmės ir raidos aiškinimai
bei rezultatų pateikimas; (b) kalbos klasifikavimo
sistemų, gramatikų, žodynų ir panašios medžiagos
parengimas ir konsultavimas; (c) vertimas iš vienos
kalbos į kitą raštu, tikslios originalo reikšmės
užtikrinimas, kad būtų teisingai verčiami juridiniai,
techniniai ar moksliniai darbai ir kad būtų, kiek
įmanoma, geriau perteikiama literatūros kūrinių
prasmę, nuotaiką ir stilių atspindinti frazeologija ir
terminija; (d) kompiuterių ir kitos įrangos panaudojimo
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metodų kūrimas ir tobulinimas, siekiant pagerinti
vertimų kokybę ir produktyvumą; (e) vertimas iš vienos
kalbos į kitą žodžiu, ypač konferencijose,
pasitarimuose, posėdžiuose ir panašiuose renginiuose,
ir užtikrinimas, kad būtų perteikiama tiksli reikšmė ir,
kiek įmanoma, vertimo nuotaika; (f) mokslinių
straipsnių ir ataskaitų rengimas; (g) susijusių užduočių
atlikimas; (h) vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia
priskiriamų profesijų pavyzdžiai: 2444 01 Etimologas
2444 02 Grafologas 2444 03 Vertėjas žodžiu 2444 04
Leksikografas
244401

Etimologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Etimologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Etimologijos specialistui rūpi nustatyti tikrąją žodžio
Explanatory
kilmę, jo genetinius ryšius su kitais tos pačios kalbos ir notes:
kitų kalbų žodžiais. Mokslinės etimologijos tyrinėjimų
objektas daugiausia yra pirminiai žodžiai, vediniai, kurių
darybinė ir semantinė motyvacija jau išblukusi ir
kalbantysis negali suvokti ryšio tarp jų formos ir
reikšmės. Todėl vienas iš pagrindinių etimologo veiklos
uždavinių – atskleisti tą motyvaciją, išaiškinti pirmykštę
žodžio struktūrą ir reikšmę, nustatyti vėliau vykusius
struktūrinius ir semantinius kitimus. Tam, kad būtų
galima bent kiek patikimiau nustatyti
etimologizuojamo žodžio pirmykštę reikšmę ir jos
tolimesnę raidą, etimologui reikia ištirti to žodžio
vartoseną turimuose rašto paminkluose, tarmėse, jo
atitikmenis giminiškose kalbose ir, tiktai sugretinus
visus duomenis, daryti išvadas. Etimologas turi gerai
orientuotis giminiškų kalbų leksikos kloduose, būti
susipažinęs su kiekvienos iš tų kalbų istorine fonetika ir
istorine gramatika, mokėti lokalizuoti vietos ir laiko
atžvilgiu įvairius kalbos faktus.

244402

Grafologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Grafologas

Description:

244403

Vertėjas žodžiu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vertėjas žodžiu

Description:

244404

Leksikografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Leksikografas

Description:
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244405

Literatūrologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Literatūrologas

Description:

244406

Morfologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Morfologas

Description:

244407

Filologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Filologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Filologai dirba kalbos, literatūros ir tautosakos srityse: Explanatory
tiria jų kilmę, struktūrą ir raidą, dėsto kalbos ir
notes:
literatūros dalykus mokymo įstaigose, redaguoja
spausdinimui parengtus tekstus ir pan. Filologijos
specialistai pagal pasirinktą kalbą yra skirstomi į
lietuvių, rusų, lenkų, anglų, vokiečių ir kitų kalbų
filologus. Mokslinį darbą dirbantys filologai gilinasi į
pasirinktą kalbą arba literatūrą, rašo mokslinius
veikalus, straipsnius, disertacijas. Vienas kitas tampa
bibliotekininku, archyvaru, muziejininku. Nemažai
filologų specializuojasi kalbotyros srityje. Nagrinėdami
pasirinktos kalbos raidą, jie tiria žodžių, gramatinių ir
kalbinių formų kilmę bei evoliuciją, rengia kalbos
gramatikos sistemas ir žodynus, tyrinėja šiomis
kalbomis sukurtą literatūrą, jos istorinę raidą ir šių laikų
literatūros ypatybes. Pagrindinė filologų veiklos
funkcija yra kalbos ir literatūros mokymas. Daugiausia
filologijos specialistų dirba kalbų mokytojais ir
dėstytojais vidurinėse, aukštesniosiose ir aukštosiose
mokyklose. Dar viena jų veiklos sritis – leidyba: čia
dirba redaktoriai, korektoriai, stilistai. Tai knygų
leidyklų, laikraščių ir žurnalų, radijo ir televizijos
redakcijų darbuotojai. Labai svarbu gebėjimas
bendrauti, puikūs kalbiniai gebėjimai, žodžio jutimas
(įgimta savybė), pedagoginiai gebėjimai, gebėjimas
dirbti kompiuteriu.

244408

Filologas etimologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Filologas etimologas

Description:

244409

Filologas grafologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Filologas grafologas

Description:
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244410

Filologas leksikografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Filologas leksikografas

Description:

244411

Filologas morfologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Filologas morfologas

Description:

244412

Filologas fonologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Filologas fonologas

Description:

244413

Filologas semantikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Filologas semantikas

Description:

244414

Fonologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fonologas

Description:

244415

Semasiologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Semasiologas

Description:

244416

Vertėjas raštu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vertėjas raštu

Description:

244417

Tautosakininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tautosakininkas

Description:
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244418

Kalbos tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kalbos tvarkytojas

Description:

244420

Vertėjas referentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vertėjas referentas

Description:

244421

Lietuvių kalbos konsultantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lietuvių kalbos konsultantas

Description:

244422

Kalbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kalbininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris analizuoja kalbų kilmę, struktūrą ir
evoliuciją, aprašo naujas ir senas kalbas, daro įrašus,
būtinus užsienio kalbų analizei. Kalbininkas gali dėstyti
savo specialybės kursus. Daugiausiai dirbama
universitete ar mokslinio tyrimo institute.

Explanatory
notes:

244423

Gestų kalbos vertėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gestų kalbos vertėjas

Description:

244424

Vertėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vertėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vertėjai žodžiu ir raštu verčia iš vienos kalbos į kitą.
Explanatory
Pagal pasirinktą kalbą vertėjai skirstomi į lietuvių, rusų, notes:
lenkų, anglų, vokiečių ir kitų kalbų specialistus. Šie
specialistai verčia iš vienos kalbos į kitą raštu bei
žodžiu. Grožinės literatūros vertėjų darbas yra
kūrybinis, reikia ne tik gero filologinio išsilavinimo, bet
ir įgimtų kūrybinių savybių. Kiti vertėjai užsiima
juridinių, techninių ir mokslinių darbų vertimais. Jiems
svarbiausia – vertimo tikslumas. Savo darbe jie naudoja
kompiuterius. Šiuolaikinės kompiuterių sistemos
padeda tobulinti vertimų kokybę ir produktyvumą.
Nemažai vertėjų verčia žodžiu, pavyzdžiui,
pasitarimuose, posėdžiuose, oficialiuose susitikimuose
ir pan. tenka versti pažodžiui bei atlikti sinchroninį
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vertimą. Pastaruoju atveju dera išmanyti sinchroniniam
vertimui naudojamą techniką bei vertimo specifiką.
244425

Mokslo darbuotojas {filologija, vertimai}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {filologija, vertimai}

Description:

2445

Psichologai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Psichologai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Psichologai dirba mokslinį tiriamąjį darbą ir tyrinėja
Explanatory
žmonių – individų ar grupių - psichologinius procesus notes:
ir elgesį bei taiko šias žinias, kad skatintų asmenybės
raidą bei adaptaciją prie socialinių, mokymosi ir
profesinių sąlygų. Atliekamos užduotys: (a) testų,
kuriais siekiama nustatyti tokias psichines, fizines ir
kitas charakteristikas, kaip intelektas, gebėjimai,
polinkiai, gabumai, potencialas ir pan., planavimas ir
atlikimas, jų rezultatų interpretacija ir įvertinimas bei
konsultavimas; (b) paveldimumo, socialinių, profesinių
ir kitų veiksnių įtakos asmenybės mąstymui ir elgesiui
analizavimas; (c) konsultacijos ir terapinio pobūdžio
pokalbiai su individais ir grupėmis bei tolesnis jų
stebėjimas; (d) būtinų kontaktų palaikymas, pavyzdžiui,
su šeimos nariais, mokymo įstaigų vadovais,
darbdaviais, ir galimų problemų sprendimo variantų
rekomendavimas; (e) psichologinių veiksnių tyrimai
diagnozuojant, gydant bei užkertant kelią psichiniams
susirgimams, emociniams ir asmenybės sutrikimams
bei jų aptarimas su atitinkamais specialistais; (f)
mokslinių straipsnių ir ataskaitų rengimas; (g) susijusių
užduočių atlikimas; (h) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai:
2445 01 Psichologas 2445 02 Medicinos psichologas
2445 03 Mokymo įstaigų psichologas 2445 04
Eksperimentinės psichologijos specialistas

244501

Psichologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Psichologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Psichologai tiria psichologinius procesus ir žmonių –
atskirų asmenybių ir grupių – elgesį, konsultuoja ir
teikia psichologinę pagalbą. Psichologija yra mokslas
apie žmogaus psichines galias ir negalias. Šio mokslo
specialistų veikla yra orientuota į žmogų. Psichologai
dirba su įvairių amžiaus grupių klientais. Klientai – tai
pavieniai asmenys, šeimos, žmonių grupės,
organizacijos. Skiriamos trys taikomosios psichologijos
kryptys: klinikinė, organizacinė ir pedagoginė.
Klinikinės srities specialistai dirba klinikose, gydymo ir
reabilitacijos centruose, ligoninėse, individualiose
konsultacijose. Jie atlieka psichodiagnostiką (t.y. tiria
individualias žmogaus psichikos savybes) ir taiko
psichokorekcijos metodus (t.y. taiko įvairius
psichoterapinius psichinių, emocinių bei asmenybinių
sutrikimų gydymo metodus), konsultuojasi su panašių
profesijų specialistais. Jų darbo tikslas – pagal

Explanatory
notes:
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galimybes atstatyti žmogaus darbingumą ir integruoti jį
į visuomenės gyvenimą. Organizacinės srities
specialistų klientai paprastai yra žmonių grupės ir
įstaigos bei organizacijos. Psichologinius tyrimus
psichologai atlieka testais: nustato žmogaus
psichologines ir fizines galimybes, intelekto lygį ir
polinkius, analizuoja socialinių, profesinių ir kitų
veiksnių poveikį asmenybei, mąstymui ir elgesiui,
konsultuoja darbdavius ir darbuotojus įvairiais
organizaciniais klausimais. Pedagoginės srities
psichologų klientai – švietimo sistemos atstovai:
mokiniai, mokytojai, tėvai ir globėjai. Čia psichologai
sprendžia švietimo procese iškylančias problemas –
analizuoja vystymosi, elgesio, emocijų sutrikimus,
palaiko ryšius su šeimos nariais, mokymo įstaigų
vadovais, mokytojais. Ar asmens psichika iš tikrųjų
sutrikusi, sprendžia klinikiniai psichologai. Psichologų
darbas yra glaudžiai susijęs su socialinių darbuotojų ir
sociologijos specialistų darbu, nes visi jie nagrinėja
panašias visuomenėje iškylančias problemas. Labai
svarbu gebėti bendrauti, noras padėti žmonėms, greita
orientacija, analitinis ir loginis mąstymas.
244502

Medicinos psichologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medicinos psichologas

Description:

244503

Mokymo įstaigų psichologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokymo įstaigų psichologas

Description:

244504

Eksperimentinės psichologijos specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Eksperimentinės psichologijos specialistas

Description:

244505

Organizacinės psichologijos specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Organizacinės psichologijos specialistas

Description:

244506

Psichologas psichoterapeutas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Psichologas psichoterapeutas

Description:
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244507

Socialinės psichologijos specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Socialinės psichologijos specialistas

Description:

244508

Psichologas pedagogas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Psichologas pedagogas

Description:

244509

Pedagoginės psichologijos specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pedagoginės psichologijos specialistas

Description:

244510

Mokslo darbuotojas {psichologija}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {psichologija}

Description:

2446

Socialiniai darbuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Socialiniai darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Socialiniai darbuotojai padeda klientams orientuotis
Explanatory
socialiniuose ir panašiuose reikaluose, kad pastarieji
notes:
sugebėtų rasti ir panaudoti juos išteklių sunkumams
nugalėti ir reikiamiems tikslams pasiekti. Atliekamos
užduotys: (a) pagalba atskiriems asmenims ir šeimoms,
sprendžiant asmenines ir socialines problemas; (b)
informacijos, atitinkančios kliento poreikius, rinkimas ir
klientų konsultavimas jų teisių ir pareigų klausimais; (c)
kliento situacijos analizavimas ir alternatyvių
problemos sprendimo būdų pateikimas; (d) atvejų ir
bylų protokolavimas, kad jas būtų galima pateikti
teismams ir kitiems teisiniams procesams; (e) socialinio
aprūpinimo paslaugų planavimas, įvertinimas,
tobulinimas ir plėtimas; (f) darbas, kuriuo siekiama
užkirsti kelią nusikalstamumui ar reabilituoti
nusikaltėlius, organizuojant ir vadovaujant socialinei,
rekreacinei ir švietimo veiklai jaunimo klubuose,
bendruomenės centruose ir panašiose organizacijose
ar kitais būdais; (g) pagalba asmenims su fizine ir
psichine negalia, gaunant jiems reikiamą gydymą ir
gerinant jų sugebėjimus adaptuotis visuomenėje; (h)
namų pagalbos paslaugų planavimas, organizavimas ir
teikimas; (i) susijusių užduočių atlikimas; (j)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2446 01 Pensijų ir pašalpų skyriaus
darbuotojas 2446 02 Socialinės rūpybos darbuotojas
2446 03 Vaiko gerovės socialinės rūpybos darbuotojas
2446 04 Šeimos gerovės socialinės
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rūpybos darbuotojas
244601

Pensijų ir pašalpų skyriaus darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pensijų ir pašalpų skyriaus darbuotojas

Description:

244602

Socialinės rūpybos darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Socialinės rūpybos darbuotojas

Description:

244603

Vaiko gerovės socialinės rūpybos darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaiko gerovės socialinės rūpybos darbuotojas

Description:

244604

Šeimos gerovės socialinės rūpybos darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šeimos gerovės socialinės rūpybos darbuotojas

Description:

244605

Socialinės gerovės socialinės rūpybos darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Socialinės gerovės socialinės rūpybos darbuotojas

Description:

244606

Vaikų pensiono [globos namų] auklėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaikų pensiono [globos namų] auklėtojas

Description:

244607

Nepilnamečių pataisos namų auklėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nepilnamečių pataisos namų auklėtojas

Description:

244608

Lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos priežiūros pareigūnas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos priežiūros

Description:
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pareigūnas
244609

Socialinis darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Socialinis darbuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Socialiniai darbuotojai padeda žmonėms įveikti
Explanatory
socialines problemas. Atsižvelgdami į teisines normas ir notes:
pagalbos galimybes, konsultuoja klientą, kaip išspręsti
jo problemas. Socialiniai darbuotojas - tai lyg
tarpininkas tarp žmogaus ir įstaigų bei organizacijų,
bendruomenės veiklos sveikatos, socialinėje ir švietimo
srityse organizatoriai. Jie turi gerai išmanyti valstybės
socialinę politiką, poveikio ir pagalbos žmogui būdus,
teisę ir ekonomiką. Socialinių darbuotojų klientai yra
pavieniai asmenys, grupės, bendruomenės ir
organizacijos. Socialinių darbuotojų veiklos tikslas –
patenkinti gyvybinius asmens poreikius, įtraukti
individą į visuomenę bei atkurti jo ir visuomenės
santykius. Socialiniai darbuotojai nagrinėja tokias
klientų problemas, kaip blogos gyvenimo sąlygos,
darbo praradimas, darbo įgūdžių trūkumas, finansiniai
sunkumai, ligos ir negalia, nepageidaujamas nėštumas
ir pan., konsultuoja klientus jų teisių ir pareigų
klausimais, analizuoja konkrečią situaciją ir parenka
atitinkamus sprendimus, konkrečios pagalbos šaltinius.
Toliau prižiūri, ar teikiama pagalba klientui veiksminga.
Kai kurie darbuotojai specializuojasi vaikų socialinio
saugumo srityje, dirba su vaikais, paaugliais, jų
artimaisiais, užsiima nepilnamečių nusikalstamumo
prevencija. Medicinos įstaigų socialiniai darbuotojai
teikia socialinę pagalbą asmenims, turintiems fizinių bei
psichinių sutrikimų, padedamiems integruotis į
visuomenę. Labai svarbi socialinių darbuotojų sritis –
pagalba pagyvenusiems ir vienišiems žmonėms.
Socialinio darbuotojo darbo rezultatai dažnai būna
nematomi, juos sunku išmatuoti, tačiau jų darbas labai
svarbus žmogui ir visuomenei.

244610

Bendruomenės centro socialinis darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bendruomenės centro socialinis darbuotojas

Description:

244611

Kultūros centro socialinis darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kultūros centro socialinis darbuotojas

Description:

244612

Smulkių teisės pažeidėjų socialinis darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Smulkių teisės pažeidėjų socialinis darbuotojas

Description:
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244613

Įmonės socialinis darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įmonės socialinis darbuotojas

Description:

244614

Šeimos planavimo socialinis darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šeimos planavimo socialinis darbuotojas

Description:

244615

Kurčiųjų socialinės gerovės darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kurčiųjų socialinės gerovės darbuotojas

Description:

244616

Sveikatos apsaugos įstaigos socialinis darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sveikatos apsaugos įstaigos socialinis darbuotojas

Description:

244617

Lygtinai nuteistų asmenų socialinis darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lygtinai nuteistų asmenų socialinis darbuotojas

Description:

244618

Psichiškai neįgalių žmonių socialinis darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Psichiškai neįgalių žmonių socialinis darbuotojas

Description:

244619

Socialinės globos įstaigos darbo terapijos ir užimtumo specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Socialinės globos įstaigos darbo terapijos ir užimtumo
specialistas

Description:

244620

Kalėjimo socialinės gerovės darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kalėjimo socialinės gerovės darbuotojas

Description:
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244621

Socialinis darbuotojas konsultantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Socialinis darbuotojas konsultantas

Description:

244622

Globos įstaigos socialinis darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Globos įstaigos socialinis darbuotojas

Description:

244623

Kalėjimų departamento įstaigos socialinis darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kalėjimų departamento įstaigos socialinis darbuotojas

Description:

244624

Švietimo įstaigos socialinis darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Švietimo įstaigos socialinis darbuotojas

Description:

244625

Religinės bendruomenės socialinis darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Religinės bendruomenės socialinis darbuotojas

Description:

244626

Socialinės globos įstaigos socialinis reabilitologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Socialinės globos įstaigos socialinis reabilitologas

Description:

244627

Sveikatos apsaugos įstaigos socialinis reabilitologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sveikatos apsaugos įstaigos socialinis reabilitologas

Description:

244628

Neįgaliųjų reabilitologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Neįgaliųjų reabilitologas

Description:

Aiškinamosios

Neįgaliųjų reabilitologas taiko įvairių mokslų

Explanatory
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pastabos:

(biomedicinos, bendrosios ir specialiosios
notes:
psichologijos, pedagogikos, neįgaliųjų sociologijos,
fizinio ugdymo ir sporto ir kt.) integruotų žinių, tyrimo
ir diagnostikos metodus ir įgytus įgūdžius neįgaliųjų
fizinei, psichologinei ir socialinei reabilitacijai,
panaudodamas neįgaliųjų taikomosios fizinės veiklos
metodus ir priemones, organizuodamas bei teikdamas
paslaugas ir atlikdamas mokslinius taikomuosius
tyrimus neįgalių asmenų fizinio ugdymo ir neįgaliųjų
sporto bei rekreacijos srityse, siekiant juos socialiai
integruoti ir gerinti jų gyvenimo kokybę: padeda
neįgaliems asmenims socialiai integruotis gyvenamoje
vietoje, atpažįsta ir vysto jų fizinius gebėjimus;
savarankiškai teikia tiesiogines fizinės reabilitacijos,
fizinio ugdymo, treniravimo, laisvalaikio organizavimo
paslaugas neįgaliesiems bendrojo ir specialiojo
ugdymo, sporto, neįgaliųjų reabilitacijos ir rekreacijos
institucijose, namuose ir gamtoje; teikia susietąsias
fizinės reabilitacijos ir fizinio ugdymo paslaugas labai
sunkią negalę turintiems asmenims, derindamas savo
veiklą su kitais specialistais reabilitacijos, specialiojo
ugdymo ir neįgaliųjų priežiūros bei slaugos
institucijose; konsultuoja neįgaliuosius, jų tėvus ir
globėjus, kūno kultūros mokytojus neįgaliųjų
taikomosios fizinės veiklos klausimais integruotose
bendrojo lavinimo institucijose ir teikia pasiūlymus dėl
neįgaliųjų lygių galimybių įgyvendinimo įvairioms
valdymo institucijoms; atpažįsta, tiria ir įvertina
neįgaliųjų jutimų, motorikos, judesių koordinacijos
sutrikimų simptomus, biosocialinių funkcijų sutrikimus,
siekdamas nustatyti asmens savarankiškumo lygmenį ir
įvertinti naudojamų reabilitacijos priemonių ir metodų
efektyvumą; atpažįsta ir įvertina neįgalaus vaiko
pažinimo, socialiosios raidos sutrikimus ir judėjimo
funkcines galimybes, nustato vaiko specialiuosius
poreikius ir pagal juos pritaiko bendrąsias ar rengia
specialiąsias fizinio ugdymo programas ir organizuoja
ugdymą; moko neįgaliuosius pasirinktų sporto šakų
technikos ir metodikos, organizuoja jų dalyvavimą
varžybose ir laisvalaikio sportinius užsiėmimus
visuomenėje; atlieka neįgaliųjų socialinės integracijos,
sveikatinimo, gerovės kėlimo ir pedagoginio proceso
tobulinimo mokslinius ir taikomuosius tyrimus; gali
vadovauti kitiems darbuotojams.

244629

Mokslo darbuotojas {socialinis darbas}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo darbuotojas {socialinis darbas}

Description:

245

Rašytojai ir kūrybiniai darbuotojai ar atlikėjai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Rašytojai ir kūrybiniai darbuotojai ar atlikėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Rašytojai ir kūrybiniai darbuotojai ar atlikėjai kuria arba Explanatory
atlieka literatūros, dramos, muzikos ir kitus meno
notes:
kūrinius. Pagrindinės atliekamos užduotys: literatūros
darbų rašymas; literatūros ir kitų meno kūrinių vertės
nustatymas; informacijos apie dabartinius įvykius
rinkimas ir jų aprašymas; skulptūrų, paveikslų, graviūrų
ar animacinių filmų kūrimas; paveikslų restauravimas;
muzikos kūrimas; šokis ar vaidyba dramos kūriniuose
bei tokių kūrinių režisūra. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios grupės
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profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2451
Rašytojai, žurnalistai ir giminiškų profesijų specialistai
2452 Skulptoriai, dailininkai ir giminiškų profesijų
specialistai 2453 Kompozitoriai, muzikantai ir
dainininkai 2454 Choreografai ir šokėjai 2455 Kino,
teatro ir įvairių laidų aktoriai ir režisieriai
2451

Rašytojai, žurnalistai ir giminiškų profesijų specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Rašytojai, žurnalistai ir giminiškų profesijų specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Rašytojai, žurnalistai ir giminiškų profesijų specialistai
Explanatory
kuria literatūros kūrinius, skirtus spausdinti arba
notes:
dramos pastatymams, nustato literatūros ir kitų meno
kūrinių ar darbų vertę, rašo ir redaguoja žinias,
straipsnius ir komentarus. Atliekamos užduotys: (a)
literatūros darbų, skiriamų spausdinti arba dramos
pastatymams, sumanymas ir rašymas; (b) scenarijų
rašymas ir teatrui, kinui, radijui ar televizijai skirtų
programų rengimas; (c) literatūros, muzikos ir kitų
meno kūrinių bei aktorių darbo įvertinimas ir
aprašymas; (d) žinių ir naujausių įvykių komentavimas,
pranešimas ir rinkimas, kad juos būtų galima paskelbti
laikraščiuose ir kituose periodiniuose leidiniuose arba
per televiziją ir radiją; (e) interviu su politikais ir kitais
visuomenės veikėjais spaudos konferencijose ir kitomis
progomis, įskaitant individualius interviu, užrašytus
radijui arba televizijai; (f) vedamųjų straipsnių kūrimas ir
pateiktų straipsnių ar kitos spausdinti laikraščiuose ar
kituose periodiniuose leidiniuose skirtos medžiagos
atranka, peržiūra, taisymas ir redagavimas; (g)
spausdinti pateiktų knygų rankraščių įvertinimas ir
rekomendacijų dėl spausdinimo pateikimas bei
pateiktos medžiagos redagavimas ar vadovavimas
redagavimui; (h) reklaminės medžiagos apie tam tikrus
gaminius ar paslaugas rašymas; (i) reklaminės
medžiagos apie verslo ar kitas organizacijas atranka,
organizavimas ir parengimas skelbti spaudoje, radijuje
bei televizijoje arba kitose informacijos priemonėse; (j)
brošiūrų, žinynų ir kitų susijusių techninių leidinių
parengimas ir sukūrimas; (k) susijusių užduočių
atlikimas; (l) vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia
priskiriamų profesijų pavyzdžiai: 2451 01 Rašytojas
2451 02 Biografas 2451 03 Apžvalgininkas 2451 04
Televizijos laidų vedėjas

245101

Rašytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rašytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Rašytojai priklauso kūrybinių darbuotojų grupei. Pagal Explanatory
rašomų kūrinių žanrą jie skirstomi į prozininkus, poetus, notes:
dramaturgus, vaikų rašytojus, literatūros tyrinėtojus ir
grožinės literatūros vertėjus. Prozininkai rašo skirtingų
žanrų kūrinius ir atitinkamai vadinami romanistais,
novelistais, apsakymų ar apysakų rašytojais. Poetai
kuria poeziją – eilėraščius ir poemas. Dramaturgai rašo
pjeses, dramas, komedijas, tragedijas ar tragikomedijas
sceniniams pastatymams; televizijos ar kino
dramaturgai rašo scenarijus televizijos spektakliams
arba kino filmams. Vaikų rašytojai – tai vaikų prozos,
poezijos ir dramaturgijos kūrėjai. Literatūros tyrinėtojų
darbas – nagrinėti literatūrą, rašyti recenzijas ir
komentarus. Vertėjai verčia grožinės literatūros kūrinius
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iš ir į užsienio kalbas: rašytojas rašo ir, jeigu jo kūryba
yra pakankamai populiari, sudaro sutartis su knygų
leidyklomis, kurios išleidusios knygą, sumoka jam
autorinį atlyginimą; kita rašytojų veiklos sritis – vertimai
iš ir į užsienio kalbas. Paprastai rašytojai yra kūrybinių
organizacijų nariai (pvz., Rašytojų sąjungos).
245102

Biografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Biografas

Description:

245103

Apžvalgininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apžvalgininkas

Description:

245104

Televizijos laidų vedėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Televizijos laidų vedėjas

Description:

245105

Žinių komentatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žinių komentatorius

Description:

245106

Sporto komentatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sporto komentatorius

Description:

245107

Reklamos tekstų autorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Reklamos tekstų autorius

Description:

245108

Viešųjų leidinių tekstų autorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Viešųjų leidinių tekstų autorius

Description:
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245109

Techninių tekstų autorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Techninių tekstų autorius

Description:

245110

Žiniasklaidos korespondentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žiniasklaidos korespondentas

Description:

245111

Kritikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kritikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kritikai aptaria, nagrinėja ir vertina literatūros bei kitų
Explanatory
meno šakų (dailės, muzikos ir kt.) kūrinius, publicistikos, notes:
mokslo veikalus, rašo kritinius straipsnius ir veikalus.
Kritikų darbas yra glaudžiai susijęs su daile, literatūra,
muzika, mokslu ir publicistika; svarbiausias jų veiklos
tikslas – naujų kūrinių ir veikalų aptarimas bei
vertinimas. Kiekvienas kritikas yra savo nagrinėjamos
srities ar meno šakos specialistas. Tai yra profesionalūs
menotyrininkai, literatūrologai, muzikologai ar tam
tikros mokslo srities atstovai, rašantys kritinius
straipsnius, apžvalgas, recenzijas, nagrinėjantys kūrinius
ar veikalus. Didžiausia kritinio darbo problema yra
objektyvus ir subjektyvus vertinimas. Tai labai priklauso
nuo asmeninio suvokimo ir interpretacijos. Kritiko
darbe šalia intelekto, profesijos žinių ir literatūrinio
talento svarbiausias dalykas yra etikos (sąžiningumas ir
skonis) ir estetikos (gėris, grožis, teisingumas) principų
taikymas, asmeninių simpatijų atsisakymas. Literatūros
kritikai analizuoja ir vertina literatūrą – prozininkų,
poetų kūrinius. Meno kritikai – tai dailės (tapybos,
grafikos, tekstilės, skulptūros ir kt.), muzikos
(kompozitorių kūrinių ir atlikėjų meno) kūrinių
vertintojai ir analitikai. Kritikai dirba periodikos, radijo ir
TV redakcijose: dalyvauja įvairiuose renginiuose,
lankosi parodose ir pristatymuose, dirba švietėjišką
darbą, organizuoja kūrybos vakarus, pristato publikai
menininkus ir jų kūrybą, bendradarbiauja su
menininkais, dirba vadybos darbą, rengia parodas
(vežimas, įrengimas, katalogų sudarymas,
eksponavimas ir kt.). Kita jų veiklos kryptis –
žurnalistinis darbas periodikoje: recenzijų, kritinių,
apžvalginių straipsnių ir veikalų rašymas ir pan.

245112

Meno kritikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Meno kritikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kritikas, kuris turi kompetentingai įvertinti
vaizduojamojo meno kūrinius. Jis gali dirbti paveikslų
galerijose, kuriose vertina, rūšiuoja ir dokumentuoja
paveikslų ar kitų meno kūrinių kolekcijas. Jis taip pat

Explanatory
notes:
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dalyvauja tam tikrų sričių ar laikotarpių vaizduojamojo
meno tyrimuose. Periodiniuose ir kituose leidiniuose
teikia profesionalius atsiliepimus apie įvairių
vaizduojamojo meno parodų eksponatus, dalyvauja
televizijos laidose, kuriose pristato profesionalią
informaciją apie įvairių sričių meną ar tam tikrą parodą.
Jis gali atlikti parduodamų, aukcionui skirtų ar teismo
bylose nagrinėjamų meno kūrinių ekspertizes.
245113

Knygų kritikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Knygų kritikas

Description:

245114

Teatro kritikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teatro kritikas

Description:

245115

Kino filmų kritikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kino filmų kritikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kritikas, kuris peržiūri kino filmus ir laikraščiuose,
Explanatory
žurnaluose arba kitokiuose leidiniuose rašo plačiajai
notes:
visuomenei ar specialiai auditorijai skirtas recenzijas .
Jis tiria ir analizuoja nacionalinių ir tarptautinių kino
filmų kūrimą, analizuoja ir vertina tam tikrus kino
filmus, jų autorius, stilius, mokyklas, tendencijas ir pan.,
teikia savo nuomonę ir vertinimus žiniasklaidoje ir
specialiuose renginiuose, stebi kuriamus kino filmus,
vaizdo įrašus, analizuoja archyvinius dokumentus ir
specializuotus leidinius, konsultuoja kino filmų ir vaizdo
juostų platintojus. Kino filmų kritikas darbuojasi filmų ir
vaizdo įrašų bibliotekose, žurnalų ir periodinių leidinių
redakcijose, radijo ir televizijos studijose ir kitur.
Pomėgis menui, normalus regėjimas ir klausa,
domėjimasis abstrakčiu menu ir vaizdinis mąstymas,
dėmesingumas, sugebėjimas suprasti auditoriją,
estetinė kultūra, žurnalistiniai ir bendravimo su
klausytojais įgūdžiai, plačios bendrosios žinios gali būti
svarbu šiai profesijai.

245116

Literatūros kritikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Literatūros kritikas

Description:

245117

Muzikos kritikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Muzikos kritikas

Description:
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245118

Radijo laidų kritikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radijo laidų kritikas

Description:

245119

Televizijos laidų kritikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Televizijos laidų kritikas

Description:

245120

Dramaturgas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dramaturgas

Description:

245121

Redaktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Redaktorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Redaktoriai redaguoja laikraščių, žurnalų ir kitokių
leidinių straipsnius, įvertina ir redaguoja knygų
rankraščius, kuria ir redaguoja televizijos laidas.
Redaktorius yra asmuo, vadovaujantis spaudinio
(žurnalo, laikraščio, knygos, televizijos ar radijo laidos)
leidimui, tvarkantis jo turinį, tikrinantis ir rengiantis
spaudai tekstą (laidą). Redaktorių darbo specifika
priklauso nuo leidinio tipo: laikraščių ir žurnalų
redaktoriai paprastai yra atsakingi už kurią nors
laikraščio dalį; kalbasi su žurnalistais, aptaria ir
paskirsto temas, redaguoja straipsnius, parenka
pavadinimus, prižiūri laikraščio maketavimą, koreguoja
dizainą (nusprendžia, kuris straipsnis bus pagrindinis,
kokio didumo nuotraukos turėtų būti ir kaip jas
išdėstyti, atrenka karikatūras ir pan.); apžvelgia leidinio
(laikraščio ar žurnalo) kuriamojo darbo visumą ir yra
atsakingi už leidinio turinį; knygų redaktoriai taiso,
koreguoja, įvertina rankraščius. Priklausomai nuo
leidžiamos knygos (mokslinė, techninė, meninė,
grožinė ir pan.), jie turi būti tam tikrų sričių specialistai.
Atsakingieji redaktoriai kartu su dizaineriais kuria
knygos estetinį pavidalą – parenka iliustracijas,
pavadinimų apipavidalinimą, viršelių dizainą, aptaria
leidybos detales ir kt. Radijo ir televizijos laidų
redaktoriai kuria ir redaguoja įvairias laidas:
informacines, menines, publicistines, politines. Jie
bendradarbiauja su žurnalistais, aptaria ir paskirsto
jiems temas, apdoroja pateiktą medžiagą. Jų darbas –
vaizdo ar garso informacijos pavertimas nuoseklia ir
žmonėms suprantama laida (laidos planavimas,
komentarai, pokalbiai, vaizdo ir garso medžiagos
pateikimas, pavadinimas, laidos vinjetė ir pan.).
Redaktorių darbas yra intelektualus ir kūrybinis. Jie turi
ne tik apdoroti pateiktą medžiagą, bet ir prognozuoti,
numatyti aktualias temas, jas plėtoti, nuteikti
žurnalistus darbui.

Explanatory
notes:
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245122

Knygų redaktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Knygų redaktorius

Description:

245123

Vietinių naujienų skyriaus redaktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vietinių naujienų skyriaus redaktorius

Description:

245124

Filmo [radijo laidos, televizijos laidos] jungiamojo teksto redaktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Filmo [radijo laidos, televizijos laidos] jungiamojo
teksto redaktorius

Description:

245125

Rankraščių redaktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rankraščių redaktorius

Description:

245126

Spaudinių redaktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spaudinių redaktorius

Description:

245128

Finansų skyriaus redaktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Finansų skyriaus redaktorius

Description:

245129

Užsienio skyriaus redaktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Užsienio skyriaus redaktorius

Description:

245130

Laikraščio redaktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laikraščio redaktorius

Description:
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245131

Periodinio leidinio redaktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Periodinio leidinio redaktorius

Description:

245132

Žurnalistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žurnalistas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Žurnalistai per žiniasklaidą pateikia informaciją apie
Explanatory
socialinius, ekonominius, politinius ir kultūrinius
notes:
reiškinius. Žurnalistika yra savarankiška komunikacijos
sritis, susijusi su informacijos surinkimu, jos
sisteminimu bei apdorojimu ir perdavimu visuomenei
per žiniasklaidą – spaudą, radiją ir televiziją.
Atsižvelgiant į tai šios srities darbuotojai – žurnalistai –
yra skirstomi į spaudos, radijo ir televizijos žurnalistus.
Spaudos žurnalistai dirba laikraščių ir žurnalų
redakcijose: renka informaciją ir rengia straipsnius apie
socialinius, ekonominius, politinius bei kultūrinius šalies
vidaus ir tarptautinius įvykius. Fotožurnalistai
fotografuoja ir publikuoja fotografijas, rengia
fotoreportažus. Radijo ir televizijos žurnalistai dirba
radijo ir televizijų redakcijose: renka informaciją, rengia
ir veda laidas apie įvairiausius šalies ir tarptautinius
įvykius. Laidos būna įvairaus pobūdžio: meninės,
publicistinės, dokumentinės, informacinės, sporto,
kultūros apžvalgos ir kt. Rinkdami informaciją,
žurnalistai tiria dokumentinę medžiagą, vyksta į įvykių
vietas, įrašo interviu su visuomenės veikėjais,
individualius interviu, dalyvauja spaudos
konferencijose, naudojasi reporterių surinkta medžiaga.
Radijo ir televizijos žurnalistai rengia “karštus”
reportažus iš įvykio vietos ir tik paskui studijose laidos
yra montuojamos ir pridedami komentarai. Didėjant
žiniasklaidos rinkai, ši veiklos sritis labai išsiplėtė – ji
apima visus visuomenės gyvenimo aspektus ir daro
jiems stiprų poveikį. Žiniasklaida dar kitaip vadinama
penktąja valdžia, nes aktualios publikacijos gali daryti
poveikį šalies ekonominiam ir politiniam gyvenimui.

245133

Korektūrų redaktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Korektūrų redaktorius

Description:

245134

Scenarijaus redaktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Scenarijaus redaktorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Redaktorius, kuris specializuojasi teatro, kino ar
televizijos programų srityje. Jis parenka literatūros
kūrinius ar scenarijus kino filmams, teatro ar televizijos
spektakliams kurti. Derasi su autoriais dėl jų kūrinių
naudojimo, bendradarbiauja su jais kuriant scenarijus.

Explanatory
notes:
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Bendradarbiauja su režisieriumi ir rūpinasi kino filmų ar
pjesių meniniu lygiu. Teatro spektaklio scenarijaus
redaktorius turi didelį poveikį teatro veiklos krypčiai.
Kino filmo scenarijaus redaktorius atrenka filmus kino
filmų festivaliams ar televizijos laidoms. Scenarijaus
redaktorius dirba teatruose, kino studijose, TV studijose
ar panašiose įstaigose. Tikėtinos nenormuotos darbo
valandos.
245135

Sporto redaktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sporto redaktorius

Description:

245137

Budintis redaktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Budintis redaktorius

Description:

245139

Eseistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Eseistas

Description:

245140

Romanistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Romanistas

Description:

245141

Novelistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Novelistas

Description:

245142

Poetas (autorius)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Poetas (autorius)

Description:

245143

Žiniasklaidos reporteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žiniasklaidos reporteris

Description:
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245144

Laikraščio skyriaus redaktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laikraščio skyriaus redaktorius

Description:

245145

Periodinio leidinio skyriaus redaktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Periodinio leidinio skyriaus redaktorius

Description:

245146

Stilistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stilistas

Description:

245147

Brailio rašto knygų redaktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Brailio rašto knygų redaktorius

Description:

245150

Pjesių autorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pjesių autorius

Description:

245151

Techninis redaktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Techninis redaktorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Redaktorius, kuris rengia techninius rankraščius
spausdinti ir skelbti. Jis gali dirbti daugelyje sričių,
įskaitant inžinerijos, mokslo, medicinos, teisės,
bankininkystės, kompiuterijos, interneto svetainių
kūrimo ir kitas sritis. Jis rengia spaudai autorių
pateiktus rankraščius, spausdinamus techninius ir
grafinius paveikslus: parenka spausdinimo
technologiją, tvarko šriftus, jų dydį, dekoratyvinius
šriftus, antraštes, apvadus, paveikslus, įvairius grafikos
elementus, viršelius ir kt. Jis daro korektūrą ir dirba
kartu su grafikos dizaineriais.

Explanatory
notes:

245152

Leidybos organizavimo specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Leidybos organizavimo specialistas

245153

Metraštininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metraštininkas

Description:

2452

Skulptoriai, dailininkai ir giminiškų profesijų specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Skulptoriai, dailininkai ir giminiškų profesijų specialistai Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Skulptoriai, dailininkai ir giminiškų profesijų specialistai Explanatory
kuria meno kūrinius skulptūros, tapybos, piešimo,
notes:
animacijos, graviravimo ir panašia technika. Atliekamos
užduotys: (a) vaizdo arba abstrakčių trimačių ar
reljefinių formų kūrimas, panaudojant tokias medžiagas
kaip medį, akmenį, molį arba metalą; (b) vaizdo arba
abstrakčių piešinių ir paveikslų kūrimas, naudojant
pieštukus, rašalą, kreidą, aliejinius dažus, akvarelę arba
taikant kitas priemones; (c) eskizinių piešinių kūrimas ir
jų graviravimas arba metalo, medienos arba kitos
medžiagos išėsdinimas; (d) animacijos objektų,
vaizduojančių žmones ir įvykius, dažniausiai karikatūrų,
kūrimas; (e) knygų, žurnalų, reklaminės ir panašiems
tikslams skirtos medžiagos apipavidalinimas ir
iliustracijų kūrimas; (f) pažeistų, išteptų ar išblukusių
paveikslų ir kitų meno objektų restauravimas; (g)
miniatiūrų kūrimas; (h) susijusių užduočių atlikimas; (i)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2452 01 Dailininkas 2452 02
Drabužių modeliuotojas 2452 03 Madų kūrėjas 2452 04
Grafikas

245201

Dailininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dailininkas

Description:

245202

Drabužių modeliuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Drabužių modeliuotojas

Description:

245203

Madų kūrėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Madų kūrėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Madų kūrėjai dailininkai modeliuoja, projektuoja,
konstruoja ir siuva drabužius, skirtus masinei gamybai
ir pagal individualių modelinių drabužių užsakymus.
Dailininkai - tai specialistai, kurie atlieka vienetinių
modelių ar ištisos drabužių kolekcijos meninius ir

Explanatory
notes:
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konstrukcinius piešinius, konstruoja gaminius, parenka
audinius bei juos derina, taip pat išmano grimo
specifiką, šukuosenas, perukų gamybą, prognozuoja
mados kryptį ir gali ją argumentuotai pateikti: kurdami
drabužių kolekcijas bei avalynės ir galanterijos
komplektus, remiasi tokiais kriterijais: funkcionalumu,
ekologiškumu, naujų medžiagų bei technologijų
panaudojimu, nedidele savikaina, atsižvelgia į vartotojų
poreikius. Svarbiausi jų uždaviniai – užpildyti rinką
reikalinga produkcija, gerinti gaminių kokybę, kelti
rūbų dėvėjimo kultūrą. Pradėdami kurti naujus
drabužių modelius, dailininkai daro eskizus ir piešinius,
pagal kuriuos konstruoja gaminius, ruošia juos serijinei
gamybai. Dailininkų kuriamas kolekcijas galima
suskirstyti į 3 lygmenis: mada (vienetiniai parodiniai
egzemplioriai), nedidelių serijų gamyba ir masinė
gamyba.
245204

Grafikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Grafikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Grafikų kūrinių pagrindas – piešinys (pieštas, raižytas,
Explanatory
atspaustas). Grafikai kuria piešinius ir atspaudus
notes:
panaudodami įvairius grafikos būdus ir piešimo
priemones – pieštukus, teptukus, plokščius pagaliukus,
metalines plunksnas ir kt. Grafikų kūrybos sritis yra
labai plati: tai – lakštinė grafika ir grafinis dizainas
(taikomoji grafika, plakatas, šriftas ir kaligrafija, knygų
grafika). Lakštinė grafika – tai įvairaus žanro paveikslai
(peizažas, natiurmortas, portretas ir kt.), vadinamieji
estampai (atspaudai), sukurti įvairia technika. Grafikos
paveikslų technikos yra labai skirtingos ir sudėtingos,
pavyzdžiui, litografija – raižinio forma spaudiniui
daroma ant litografinio akmens, ofortas – spaudinio
forma daroma metalo (vario, cinko) plokštėje.
Atspaudų darymo technologija yra sudėtinga,
reikalauja specialaus pasirengimo, specialių techninių
įrenginių. Taikomoji grafika – vizualinės komunikacijos
sritis, tai jau dizainas ir reklama, apimanti firminių
ženklų, bukletų, firminio stiliaus kūrimą. Plakato grafikai
kuria įvairios tematikos plakatus: reklaminius,
kultūrinius, visuomeninius. Čia dailininkai siekia
kompozicijos elementų – dėmių, spalvų, šrifto – temos
ir dokumentinės medžiagos vienovės. Šrifto kaligrafijos
specialistai analizuoja, kokios rašto formos ir
komponavimo būdai vaizdžiau atskleistų temos esmę,
nagrinėja šrifto emocinį poveikį žiūrovui ir skaitytojui,
parenka optimalią šrifto formą. Knygų grafikai rengia ir
maketuoja knygas: apipavidalina, iliustruoja, parenka
šriftą, komponuoja. Knyga turi daryti estetinį ir
informacinį poveikį skaitytojui, todėl grafiko užduotis –
visą medžiagą forma bei turiniu sujungti į vientisą
meninę visumą. Apskritai taikomosios ir knygų grafikos
specialistai maketuodami naudojasi šiuolaikinėmis
technologijomis – fotografija, kompiuterine grafika ir
kt.

245205

Peizažininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Peizažininkas

Description:
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245206

Tapytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tapytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dailininkai tapytojai kuria dailės kūrinius – paveikslus,
Explanatory
freskas, mozaikas, vitražus, scenografijas, dirba mokslinį notes:
ir pedagoginį darbą. Dailininkai tapytojai – tai
vaizduojamojo meno atstovai, dažniausiai kuriantys
dvimačius kūrinius, kurių meninis vaizdas grindžiamas
spalva (paveikslai, mozaikos, vitražai). Tačiau gali
sukurti ir tūrinių kūrinių – scenografijų (scenovaizdis ir
dekoracijos), erdvinių instaliacijų, meninių objektų.
Daugiausia dailininkų užsiima molbertine tapyba, t.y.
tapo paveikslus. Tapymo technika yra įvairi: aliejinė
tapyba, tempera (emulsiniai dažai, skiedžiami
vandeniu), akvarelė, guašas, pastelė (sausi dažai, ši
technika artima akvarelei), klijų tapyba, freskos ir kt.
Skiriasi ir tapybos žanrai – peizažai, natiurmortai,
portretai, istorinis bei buitinis ir kt. žanras. Pradėdami
kurti paveikslus dailininkai dažniausiai atlieka nemažai
piešinių etiudų, eskizų, o paskui perkelia vaizdą į
tinkamai paruoštą (gruntuotą) drobę. Meninio vaizdo
ypatybėmis tapybai artima mozaika (vaizdas kuriamas
iš įvairių medžiagų – akmens, spalvoto neskaidraus
stiklo gabaliukų, metalo – ir sutvirtinamas skiediniu) ir
vitražas (kūriniai atliekami iš spalvoto stiklo). Sienų
tapybos dailininkai kuria freskas (dažais tapoma ant
drėgno tinko). Freskomis yra puošiamos architektūros
statinių vidaus ir išorės sienos. Dailininkų veikla
neapsiriboja vien tapyba. Jie dalyvauja įvairiose
parodose, meno programose ir akcijose, paveikslai
eksponuojami meno galerijose ir muziejuose. Tačiau
dailininkai sunkiai gali pragyventi iš kūrybos, todėl
dirba ir kitokį darbą – užsiima reklama ir dizainu, dėsto
dailę mokyklose ir dailės studijose, privačiai moko
piešimo ir tapymo technikos ir kt. Kai kurie dailininkai
dirba restauratoriais: restauruoja senus paveikslus
muziejuose. Kiti tampa dailėtyros specialistais, dėsto
aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose. Labai
svarbios tokios asmeninės savybės: kūrybingumas,
jautrumas spalvai, erdvės ir formos suvokimas,
vaizduotė, pastabumas, išradingumas, kompoziciniai
gebėjimai, simetrijos ir ritmo jutimas, fizinis pajėgumas,
puiki judesių koordinacija, tikslus rankų darbas, akių ir
rankų darbo koordinavimas, gebėjimas ilgą laiką dirbti
stovint.

245207

Plakatų dailininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plakatų dailininkas

Description:

245208

Menininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Menininkas

Description:
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245209

Karikatūrininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Karikatūrininkas

Description:

245210

Animacinių filmų dailininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Animacinių filmų dailininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dailininkas, kuris kuria animacinius filmus. Jis piešia
Explanatory
paveikslus, daro jų modelius ar, naudodamas
notes:
kompiuterinę grafiką, kuria judančius paveikslus ir
modelius. Dažniausiai šis darbas atliekamas ne ranka, o
naudojant kompiuterines animacijos programas. Jis,
atsižvelgdamas į režisieriaus sumanymą ir pagrindinę
filmo siužeto liniją, iš atskirų vienas po kito einančių
vaizdų kuria animacinį filmą. Dažniausiai jis dirba
animacinių filmų kūrimo studijose. Teikia nurodymus
dėl filmo montažo, įgarsinimo ir kitais techniniais jo
kūrimo aspektais. Sėkmingą veiklą lemia estetinis
suvokimas, gebėjimas skirti detales, situacijos jautimas
ir meniniai įgūdžiai, taip pat gebėjimas naudoti
animacijai skirtas kompiuterinės grafikos programas.

245211

Graviruotojas ofortistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Graviruotojas ofortistas

Description:

245212

Skulptorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skulptorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Skulptoriai kuria tūrinius dailės kūrinus iš akmens,
Explanatory
marmuro, medienos ar kitos patvarios medžiagos.
notes:
Skulptoriai iš pradžių paruošia piešinius, eskizus,
maketus ir tik po to pradeda dirbti su medžiaga. Darbo
technologija yra įvairi: jie kala (nuima tai, kas
nereikalinga), lieja (užpildo atitinkamas formas iš gipso,
betono, bronzos ir kt.), lipdo (prideda papildomą
medžiagą), iš atskirų dalių komponuoja skulptūrines
kompozicijas. Skulptūra – tai tūrinis tam tikros
medžiagos dailės kūrinys, vaizduojantis konkretų
pavidalą. Skulptūra gali turėti estetinę, meninę ir
taikomąją reikšmę. Tradicinė skulptūra –
monumentalioji. Tai įvykių ar žmonių įamžinimas
(paminklai, monumentai). Kita skulptūros raiška –
smulkioji skulptūra: kraštovaizdžio ir interjero
(parodinė) skulptūros, smulkioji plastika. Dekoratyvinė
skulptūra suprantama kaip interjero ir aplinkos
tvarkymas (tvorelės, skulptūrinės kompozicijos ir pan.).
Dar viena savita smulkiosios skulptūros raiška –
medalininkystė (apdovanojimo arba atminimo ženklai ir
medaliai). Skulptoriai atlieka individualius, organizacijų
ir valstybinius užsakymus, dalyvauja
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parodose, dirba restauratoriais paminklotvarkos ir
restauravimo institucijose bei pedagoginį darbą
aukštesniosiose ir aukštosiose meno mokyklose.
245213

Miniatiūrų dailininkas, miniatiūrininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Miniatiūrų dailininkas, miniatiūrininkas

Description:

245214

Portretų dailininkas, portretistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Portretų dailininkas, portretistas

Description:

245215

Paveikslų restauratorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Paveikslų restauratorius

Description:

245216

Dailininkas scenografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dailininkas scenografas

Description:

245217

Dailininkas apipavidalintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dailininkas apipavidalintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dailininkai apipavidalintojai apipavidalina interjerus,
vitrinas, kuria meninius efektus. Dailininkai
apipavidalintojai – tai taikomojo meno specialistai,
techniškai ir profesionaliai kuriantys dailės dirbinius ir
meninio apipavidalinimo darbus. Jie naudojasi
tradicinėmis bei naujomis technologijomis,
apipavidalinimo kompozicijomis ir dizaino principais –
erdvės ir formos, spalvos ir medžiagos ryšius derina su
funkcionalumu; technologijų ir konstrukcijų ryšius – su
stiliaus vienove. Apipavidalintojai – tai reklamos,
interjerų apipavidalinimo firmų ar įstaigų darbuotojai.
Jie atlieka valstybinių ar privačių firmų užsakymus –
apipavidalina visuomeninių, privačių gamybinių ar
gyvenamųjų pastatų interjerus, projektuoja laivų
apdailą, apipavidalindami vitrinas, kavinių ar restoranų,
diskotekų interjerus ir pan., kuria meninius efektus. Kai
kurie apipavidalintojai konstruoja pramoninius
gaminius arba užsiima pramoniniu dizainu. Tai įvairių
buitinių daiktų, elektrinių prietaisų, taros, žaislų
dizainas, reklama ir kompiuterinis modeliavimas.

Explanatory
notes:
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245218

Restauratorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Restauratorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris apsaugo kultūrinę ar kitokią vertę
Explanatory
turinčius daiktus nuo irimo, pašalina jų pažeidimus ir
notes:
gedimus, užkonservuoja autentiškas ir atkuria
trūkstamas dalis. Paprastai specializuojasi ir dirba su
vienos rūšies daiktais ar medžiagomis, pvz., tekstile,
baldais, paveikslais. Jis gali atlikti šiuos darbus: kultūros
ar kitokių vertybių konservavimą ir restauravimą; rengia
konservavimo ir restauravimo darbų projektus, eskizus,
kolektyvinių darbų ataskaitas; dirba tiriamąjį darbą,
rašo straipsnius ir rengia pranešimus. Jis išmano
pagrindinius restauruojamų kultūros ar kitokių vertybių
tyrimo metodus, medžiagų savybes jų senėjimo
priežastis, poveikį restauruojamam objektui; išmano
konservavimo ir restauravimo medžiagoms keliamus
reikalavimus, laikosi konservavimo ir restauravimo
principų; moka įvertinti restauruojamos kultūros ar
kitokios vertybės būklę, parinkti restauravimo metodą,
numatyti konservavimo ir restauravimo darbų
eiliškumą, atlikti tuos darbus ir juos aprašyti; moka
paruošti kultūros vertybę saugojimui, eksponavimui ir
vežimui; laikosi darbo saugos ir darbo kultūros
reikalavimų; praktiniame darbe naudoja mokslinių
tyrimų rezultatus; pagal analogiją ir archyvinę
medžiagą rekonstruoja neišlikusius objekto
fragmentus.

2453

Kompozitoriai, muzikantai ir dainininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kompozitoriai, muzikantai ir dainininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kompozitoriai, muzikantai ir dainininkai kuria arba
Explanatory
adaptuoja muzikos kūrinius, taip pat diriguoja arba
notes:
dalyvauja juos atliekant. Atliekamos užduotys: (a)
muzikos kūrinių kūrimas; (b) muzikos pritaikymas arba
aranžavimas tam tikroms instrumentų grupėms,
instrumentams ar progoms; (c) dirigavimas
instrumentų ar vokalinėms grupėms; (d) grojimas vienu
ar keliais muzikos instrumentais solo arba orkestre; (e)
dainavimas solo arba vokaliniame kolektyve; (f)
susijusių užduočių atlikimas; (g) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai:
2453 01 Kompozitorius 2453 02 Muzikos aranžuotojas
2453 03 Orkestro [choro] dirigentas 2453 04
Instrumentalistas

245301

Kompozitorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompozitorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kompozitoriai kuria originalią muziką – simfonijas,
operas, sonatas, pjeses, estradines dainas ir kt.
Kompozitoriai yra muzikos kūrėjai. Jie užrašo savo
idėjas ir vizijas natomis, naudodamiesi pagrindiniais
kompozicijos, harmonijos ir ritmikos dėsniais.
Kmpozitorių kūrybos galios turi atsiskleisti savaime.

Explanatory
notes:
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Tačiau tam, kad jos plėtotųsi, kompozitorius turi nuolat
tobulinti savo gebėjimus, profesinius ir techninius
įgūdžius. Kompozitoriai kuria įvairią muziką. Vieni rašo
klasikinės muzikos kūrinius – operas, simfonijas,
operetes, religinę muziką, mažesnius kūrinius – pjeses,
valsus ir kt. Kiti – estradinę muziką: dainas,
instrumentines miniatiūras ir pan. Kompozitoriai dažnai
atlieka teatro, televizijos, kino studijų, muzikinių
kolektyvų užsakymus. Dainų kūrėjai rašo muziką pagal
poetų eiles. Tačiau galimas ir atvirkštinis (labai retas)
variantas, kai pagal kompozitoriaus parašytą melodiją
yra kuriamos eilės. Kita kompozitorių veiklos sritis –
kompozicijos dėstymas konservatorijose, menų
gimnazijose ir aukštosiose muzikos mokyklose.
245302

Muzikos aranžuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Muzikos aranžuotojas

Description:

245303

Orkestro [choro] dirigentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Orkestro [choro] dirigentas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dirigentai ir orkestro (choro) dirigentas vadovauja
muzikiniams kolektyvams ir chorams, diriguoja
atliekamus muzikos kūrinius. Dirigentai yra muzikos
kūrinio ansambliško atlikimo vadovai. Jie vadovauja
choro, orkestro (simfoninio, kamerinio, pučiamųjų ir
kt.), operos ir baleto trupės repeticijoms, koncertams,
spektakliams, atlikėjų kolektyvui, rodo muzikos kūrinio
tempą, ritmą, dinamiką ir frazuotę. Dirigentai taip pat
muziką adaptuoja arba aranžuoja (pertvarko kitokiam
atlikimui, negu yra parašyta, pavyzdžiui, simfoninių bei
kamerinių kūrinių aranžuotė fortepijonui) tam tikroms
instrumentų grupėms. Orkestro (choro) dirigentai yra
chorų vadovai arba choro mokytojai. Jie padeda rengti
balsų partijas, aranžuoja kūrinius, pritaiko juos
choriniam dainavimui, jei reikia akompanuoja
fortepijonu, kartais pavaduoja dirigentus. Orkestro
(choro) dirigentai vadovauja įvairiems chorams – lygių
balsų (vyrų, moterų, vaikų chorams), mišriems,
kameriniams, vokaliniams ansambliams ir kt. Dar viena
veiklos sritis – pedagoginis darbas: dirigentai ir
orkestro (choro) dirigentai moko vaikus muzikos
mokyklose, vadovauja mokyklų chorams, ansambliams
ir orkestrams, dėsto konservatorijose, menų
gimnazijose ar muzikos akademijoje.

Explanatory
notes:

245304

Instrumentalistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Instrumentalistas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Instrumentalistai atlieka muzikos kūrinius solo arba
orkestre. Instrumentinės muzikos atlikėjai yra skirstomi
pagal instrumentus, kuriais jie groja: pianistai, styginių
(smuikininkai, violončelininkai, gitaristai), pučiamųjų
(fleitininkai, trimitininkai, saksofonistai ir pan.), liaudies
(kanklininkai, birbynininkai ir pan.) instrumentų
muzikantai, akordeonistai, vargonininkai,

Explanatory
notes:
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klavesinininkai, mušamųjų muzikantai. Atlikėjo veikla –
tai grojimas solo, kameriniuose ansambliuose
(kvartetai, kvintetai ir kt.), orkestruose, estrados ir
džiazo ansambliuose. Lietuvoje yra nemažai simfoninių
orkestrų (Nacionalinis simfoninis orkestras, Valstybinis
simfoninis orkestras, muzikinių teatrų orkestrai ir kt.),
kamerinių orkestrų estradinės ir džiazo muzikos
kolektyvų, kuriuose groja nemažai įvairių
instrumentininkų. Pučiamųjų instrumentų muzikantai
muzikuoja pučiamųjų kvintetuose, orkestruose.
Pianistai rengiami ir koncertmeisterio (akompanuotojo)
karjerai, jie akompanuoja dainininkams ir kitiems
instrumentininkams – stygininkams, pūtikams ir kt.
Liaudies instrumentais grojama liaudies ir folklorinės
muzikos kolektyvuose. Vargonininkai vargonuoja
bažnyčiose, rengia bažnytinės ir vargonų muzikos
koncertus.
245305

Muzikantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Muzikantas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Muzikantai atlieka muzikos kūrinius solo arba orkestre. Explanatory
Instrumentinės muzikos atlikėjai yra skirstomi pagal
notes:
instrumentus, kuriais jie groja: pianistai, styginių
(smuikininkai, violončelininkai, gitaristai), pučiamųjų
(fleitininkai, trimitininkai, saksofonistai ir pan.), liaudies
(kanklininkai, birbynininkai ir pan.) instrumentų
muzikantai, akordeonistai, vargonininkai,
klavesinininkai, mušamųjų muzikantai. Atlikėjo veikla –
tai grojimas solo, kameriniuose ansambliuose
(kvartetai, kvintetai ir kt.), orkestruose, estrados ir
džiazo ansambliuose. Lietuvoje yra nemažai simfoninių
orkestrų (Nacionalinis simfoninis orkestras, Valstybinis
simfoninis orkestras, muzikinių teatrų orkestrai ir kt.),
kamerinių orkestrų estradinės ir džiazo muzikos
kolektyvų, kuriuose groja nemažai įvairių
instrumentininkų. Pučiamųjų instrumentų muzikantai
muzikuoja pučiamųjų kvintetuose, orkestruose.
Pianistai rengiami ir koncertmeisterio (akompanuotojo)
karjerai, jie akompanuoja dainininkams ir kitiems
instrumentininkams – stygininkams, pūtikams ir kt.
Liaudies instrumentais grojama liaudies ir folklorinės
muzikos kolektyvuose. Vargonininkai vargonuoja
bažnyčiose, rengia bažnytinės ir vargonų muzikos
koncertus.

245306

Muzikologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Muzikologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Muzikologai tiria muziką, nagrinėja jos raidos dėsnius,
ryšius su visuomenės gyvenimu, atlikimą. Muzikologija
– tai mokslas, tiriantis muziką ir jos specifiką dviem
požiūriais: istoriniu ir šiuolaikiniu: istorinės krypties
muzikologai nagrinėja muzikos istoriją (romantizmo,
klasicizmo, baroko stiliaus, bažnytinę muziką ir pan.)
bei jos raidos dėsnius; šiuolaikinės muzikos teorijos
specialistai nagrinėja šiuolaikinę muziką, konkrečius
kūrinius analizuoja įvairiais aspektais: estetiniu
(pagrindiniai vertinimo principai – gėris, grožis,
prasmingumas) ir sociologiniu (muzikos
funkcionalumas). Muzikologų veiklos sfera yra labai
plati. Visų pirma tai pedagoginis darbas muzikinio

Explanatory
notes:
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lavinimo įstaigose (muzikos teorijos ir istorijos,
harmonijos, solfedžio dėstymas). Kitos veiklos sritys –
žurnalistinis darbas spaudoje, radijuje ir televizijoje
(kritinių ir apžvalginių straipsnių, recenzijų rašymas ir
pan.); mokslo tiriamasis darbas Meno institute
(senosios muzikos tyrimai); literatūrinis darbas (knygų
apie įžymius kompozitorius, muzikus rašymas ir pan.);
folkloristika (liaudies muzikos ir jos raidos tyrimai);
muzikos kritika (kompozitorių kūrybos ir muzikantų
atlikėjų meno vertinimas). Dar viena svarbi muzikologų
veiklos sritis – tai visuomenės švietimas: muzikologai
bendrauja su publika, organizuoja muzikinius ir
kūrybinius vakarus, pristato ir populiarina naujus
kūrinius bei jaunus atlikėjus ir pan.
245307

Choro dainininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Choro dainininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dainininkai atlieka įvairius muzikinius kūrinius, dainuoja Explanatory
solo arba muzikiniuose kolektyvuose. Operinis balsas
notes:
turi būti stiprus, plataus diapazono, gražaus tembro,
kad jo neužgožtų orkestro muzika. Kameriniam ar
koncertiniam dainavimui nereikia tokio stipraus balso,
tačiau dainininkas turi būti nepaprastai muzikalus,
plačių pažiūrų eruditas. Dainininkai dainuoja operose,
operetėse, ansambliuose (duetuose, trio, kvartetuose ir
pan.). Dainavimą palydi instrumentinė muzika.
Dainuojant solo, dažniausiai akompanuojama
fortepijonu. Kita dainavimo forma – tai chorinis
dainavimas (mišrieji, lygių balsų (vyrų, moterų),
kameriniai) chorai. Dar viena dainavimo rūšis – tai
estradinis dainavimas ir džiazo kūrinių atlikimas, kai
dainuojama estradinė (pop, rok) ar džiazo muzika. Šiuo
atveju balso stiprumas neturi lemiamos reikšmės, nes
dainavimas stiprinamas elektroniniais stiprintuvais.
Tačiau ypač svarbu sceninė išvaizda, laikysena, laisvi
judesiai, žavesys.

245308

Džiazo dainininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Džiazo dainininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dainininkai atlieka įvairius muzikinius kūrinius, dainuoja Explanatory
solo arba muzikiniuose kolektyvuose. Operinis balsas
notes:
turi būti stiprus, plataus diapazono, gražaus tembro,
kad jo neužgožtų orkestro muzika. Kameriniam ar
koncertiniam dainavimui nereikia tokio stipraus balso,
tačiau dainininkas turi būti nepaprastai muzikalus,
plačių pažiūrų eruditas. Dainininkai dainuoja operose,
operetėse, ansambliuose (duetuose, trio, kvartetuose ir
pan.). Dainavimą palydi instrumentinė muzika.
Dainuojant solo, dažniausiai akompanuojama
fortepijonu. Kita dainavimo forma – tai chorinis
dainavimas (mišrieji, lygių balsų (vyrų, moterų),
kameriniai) chorai. Dar viena dainavimo rūšis – tai
estradinis dainavimas ir džiazo kūrinių atlikimas, kai
dainuojama estradinė (pop, rok) ar džiazo muzika. Šiuo
atveju balso stiprumas neturi lemiamos reikšmės, nes
dainavimas stiprinamas elektroniniais stiprintuvais.
Tačiau ypač svarbu sceninė išvaizda, laikysena, laisvi
judesiai, žavesys.
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245309

Operos dainininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Operos dainininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dainininkai atlieka įvairius muzikinius kūrinius, dainuoja Explanatory
solo arba muzikiniuose kolektyvuose. Operinis balsas
notes:
turi būti stiprus, plataus diapazono, gražaus tembro,
kad jo neužgožtų orkestro muzika. Kameriniam ar
koncertiniam dainavimui nereikia tokio stipraus balso,
tačiau dainininkas turi būti nepaprastai muzikalus,
plačių pažiūrų eruditas. Dainininkai dainuoja operose,
operetėse, ansambliuose (duetuose, trio, kvartetuose ir
pan.). Dainavimą palydi instrumentinė muzika.
Dainuojant solo, dažniausiai akompanuojama
fortepijonu. Kita dainavimo forma – tai chorinis
dainavimas (mišrieji, lygių balsų (vyrų, moterų),
kameriniai) chorai. Dar viena dainavimo rūšis – tai
estradinis dainavimas ir džiazo kūrinių atlikimas, kai
dainuojama estradinė (pop, rok) ar džiazo muzika. Šiuo
atveju balso stiprumas neturi lemiamos reikšmės, nes
dainavimas stiprinamas elektroniniais stiprintuvais.
Tačiau ypač svarbu sceninė išvaizda, laikysena, laisvi
judesiai, žavesys.

245310

Populiariosios muzikos dainininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Populiariosios muzikos dainininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dainininkai atlieka įvairius muzikinius kūrinius, dainuoja Explanatory
solo arba muzikiniuose kolektyvuose. Operinis balsas
notes:
turi būti stiprus, plataus diapazono, gražaus tembro,
kad jo neužgožtų orkestro muzika. Kameriniam ar
koncertiniam dainavimui nereikia tokio stipraus balso,
tačiau dainininkas turi būti nepaprastai muzikalus,
plačių pažiūrų eruditas. Dainininkai dainuoja operose,
operetėse, ansambliuose (duetuose, trio, kvartetuose ir
pan.). Dainavimą palydi instrumentinė muzika.
Dainuojant solo, dažniausiai akompanuojama
fortepijonu. Kita dainavimo forma – tai chorinis
dainavimas (mišrieji, lygių balsų (vyrų, moterų),
kameriniai) chorai. Dar viena dainavimo rūšis – tai
estradinis dainavimas ir džiazo kūrinių atlikimas, kai
dainuojama estradinė (pop, rok) ar džiazo muzika. Šiuo
atveju balso stiprumas neturi lemiamos reikšmės, nes
dainavimas stiprinamas elektroniniais stiprintuvais.
Tačiau ypač svarbu sceninė išvaizda, laikysena, laisvi
judesiai, žavesys.

245311

Muzikos transponuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Muzikos transponuotojas

Description:
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245312

Kapelmeisteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kapelmeisteris

Description:

245313

Dirigentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dirigentas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dirigentai ir orkestro (choro) dirigentas vadovauja
muzikiniams kolektyvams ir chorams, diriguoja
atliekamus muzikos kūrinius. Dirigentai yra muzikos
kūrinio ansambliško atlikimo vadovai. Jie vadovauja
choro, orkestro (simfoninio, kamerinio, pučiamųjų ir
kt.), operos ir baleto trupės repeticijoms, koncertams,
spektakliams, atlikėjų kolektyvui, rodo muzikos kūrinio
tempą, ritmą, dinamiką ir frazuotę. Dirigentai taip pat
muziką adaptuoja arba aranžuoja (pertvarko kitokiam
atlikimui, negu yra parašyta, pavyzdžiui, simfoninių bei
kamerinių kūrinių aranžuotė fortepijonui) tam tikroms
instrumentų grupėms. Orkestro (choro) dirigentai yra
chorų vadovai arba choro mokytojai. Jie padeda rengti
balsų partijas, aranžuoja kūrinius, pritaiko juos
choriniam dainavimui, jei reikia akompanuoja
fortepijonu, kartais pavaduoja dirigentus. Orkestro
(choro) dirigentai vadovauja įvairiems chorams – lygių
balsų (vyrų, moterų, vaikų chorams), mišriems,
kameriniams, vokaliniams ansambliams ir kt. Dar viena
veiklos sritis – pedagoginis darbas: dirigentai ir
orkestro (choro) dirigentai moko vaikus muzikos
mokyklose, vadovauja mokyklų chorams, ansambliams
ir orkestrams, dėsto konservatorijose, menų
gimnazijose ar muzikos akademijoje.

Explanatory
notes:

245314

Koncertmeisteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Koncertmeisteris

Description:

245315

Dirigento asistentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dirigento asistentas

Description:

2454

Choreografai ir šokėjai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Choreografai ir šokėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Choreografai ir šokėjai kuria šokius arba šoka.
Atliekamos užduotys: (a) šokių, kuriais dažniausiai
siekiama pavaizduoti ar perteikti kokią nors istoriją,

Explanatory
notes:
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temą, idėją ar nuotaiką, sumanymas ir kūrimas tam
tikra žingsnių, judesių ir gestų tvarka; (b) šokių
atlikimas solo, su partneriu arba šokių kolektyve; (c)
susijusių užduočių atlikimas; (d) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai:
2454 01 Baleto aranžuotojas 2454 02 Choreografas
2454 03 Baleto šokėjas 2454 04 Sportinių šokių šokėjas
245401

Baleto aranžuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Baleto aranžuotojas

Description:

245402

Choreografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Choreografas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Choreografai kuria arba atlieka šokius, dėsto
Explanatory
choreografiją mokymo įstaigose, įvairiuose šokių
notes:
kolektyvuose. Choreografai – tai šokio meno
specialistai, kurie meninius vaizdus kuria šokiu arba,
kitaip tariant, šokio, judesio, ritminės plastikos, gesto ir
muzikos deriniais. Choreografija apima liaudies šokius,
pramoginius (arba pasilinksminimo), klasikinius,
išraiškos, estradinius, sportinius šokius ir baletą.
Kiekvienas žanras reikalauja atitinkamo pasirengimo,
turi savitą atlikimo specifiką, todėl choreografai
dažniausiai specializuojasi kuriame nors viename šokio
žanre. Skiriamos tokios pagrindinės choreografų
veiklos kryptys – kuriamoji, atlikėjų ir pedagoginė:
kuriamosios choreografijos atstovai, vadinamieji
baletmeisteriai, užsiima šokių, baletų ir choreografinių
kompozicijų režisūra, kuria ir stato choreografijos
scenas baletuose ir muzikiniuose spektakliuose,
vadovauja profesionaliems ir visuomeniniams šokių
kolektyvams; choreografijos pedagogai dėsto
choreografiją bendrojo lavinimo ir muzikos mokyklose,
aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose, moko
choreografijos įvairiuose visuomeniniuose ir vaikų
papildomojo ugdymo kolektyvuose, nes choreografija
mokyklose atlieka labai svarbų vaidmenį: ugdo vaikų
dvasingumą, skiepija etines ir estetines moralės
normas, vaikai supažindinami su lietuvių liaudies ir
pasaulio kultūra, išmokomi jausti ritmą, lavinama jų
plastika ir išraiška. Labai svarbios tokios savybės kaip
muzikiniai gebėjimai (klausa, ritmo jausmas ir pan.),
muzikinė atmintis, puiki vaizduotė, puikus judesio ir
plastikos jutimas, gebėjimas bendrauti, nuolatinis ir
reguliarus darbas, geri choreografijos įgūdžiai, puikus
fizinis pajėgumas, graži laikysena ir maloni išvaizda.

245403

Baleto šokėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Baleto šokėjas

Description:
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245404

Sportinių šokių šokėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sportinių šokių šokėjas

Description:

245405

Tautinių šokių šokėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tautinių šokių šokėjas

Description:

245406

Baletmeisteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Baletmeisteris

Description:

2455

Kino, teatro ir įvairių laidų aktoriai ir režisieriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kino, teatro ir įvairių laidų aktoriai ir režisieriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kino, teatro ir įvairių laidų aktoriai ir režisieriai vaidina
arba režisuoja filmus, televizijos, radijo laidas arba
scenos pastatymus. Atliekamos užduotys: (a) mokosi
vaidmens teksto, užuominų ir replikų ir vaidina teatro
scenos pastatymuose, televizijoje, radijuje arba
filmuose; (b) pasakoja istorijas arba skaito literatūros
kūrinius, kad šviestų ar suteiktų malonumą
klausytojams; (c) nagrinėja scenarijų, kad įvertintų ir
apibrėžtų jų meninę interpretaciją, aiškina aktoriams
apie vaidybos metodus, taip pat vadovauja visiems
teatro (dramos) scenos, televizijos, radijo arba filmų
pastatymams, taip pat ir aktorių parinkimui bei priima
galutinį sprendimą dėl kostiumų, dekoracijų, garso ir
šviesos efektų; (d) atlieka panašias užduotis; (e)
vadovauja kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 2455 01 Aktorius 2455 02 Teatro
aktorius 2455 03 Kino aktorius 2455 04 Kino filmų
režisierius

Explanatory
notes:

245501

Aktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aktorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aktoriai – tai menininkai, atliekantys vaidmenis teatre, Explanatory
kino ir televizijos filmuose. Aktoriai yra teatro ir kino
notes:
meno specialistai. Jie kuria meninius vaizdus
naudodami įvairias scenines vaidybos priemones:
kalbą, veido išraišką, judesį tam tikroje erdvėje,
jausmus. Kiekvienas aktorius savaip interpretuoja
vaidmenį. Nuo jo intelekto ir gebėjimo vizualiai pateikti
interpretacijas priklauso vaidmens įtaigumas. Kino
filmo ar spektaklio kūrimo pradžia yra scenarijus, kurį
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analizuoja režisierius. Režisieriai parenka aktorius,
paskirsto jiems vaidmenis, kartu su aktoriais analizuoja
vaidmenų charakterius ir aktorių vaidybos metodus. Kai
kurie aktoriai atlieka tik tam tikro pobūdžio vaidmenis
– vieni yra komikai, kiti linkę į dramatinius vaidmenis.
Galiausiai vaidmenys skirstomi atsižvelgiant į aktorių
išvaizdą, temperamentą ir pan. Aktoriams yra svarbu
turėti ne tik aktorinį, bet ir muzikinį išsilavinimą, gerą
judesio plastiką, nes scenoje tenka ne tik kalbėti, bet ir
dainuoti bei šokti. Aktoriai vaidindami vilki sceninius
drabužius ir naudoja grimą. Tai sustiprina emocinį
poveikį. Apskritai aktoriai – universalūs menininkai,
gebantys analizuoti ir originaliai interpretuoti
literatūrinę kūrybą. Paprastai aktoriai yra teatrų
(dramos, muzikinių, lėlių, pantomimos ir kt.), kino
studijų darbuotojai, bet gali būti ir nepriklausomi,
atliekantys tam tikrus vaidmenis skirtinguose teatruose
režisierių kvietimu. Dažnai aktoriai vaidina keliuose
teatruose, kino filmuose, atlieka reklamų biurų ar
įstaigų užsakymus. Kita jų veiklos sritis – kūrybos
vakarai, prozos ir poezijos skaitymai, monospektakliai
(vieno aktoriaus spektaklis), pedagoginis darbas
studijose ir pan.
245502

Teatro aktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teatro aktorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aktoriai – tai menininkai, atliekantys vaidmenis teatre, Explanatory
kino ir televizijos filmuose. Aktoriai yra teatro ir kino
notes:
meno specialistai. Jie kuria meninius vaizdus
naudodami įvairias scenines vaidybos priemones:
kalbą, veido išraišką, judesį tam tikroje erdvėje,
jausmus. Kiekvienas aktorius savaip interpretuoja
vaidmenį. Nuo jo intelekto ir gebėjimo vizualiai pateikti
interpretacijas priklauso vaidmens įtaigumas. Kino
filmo ar spektaklio kūrimo pradžia yra scenarijus, kurį
analizuoja režisierius. Režisieriai parenka aktorius,
paskirsto jiems vaidmenis, kartu su aktoriais analizuoja
vaidmenų charakterius ir aktorių vaidybos metodus. Kai
kurie aktoriai atlieka tik tam tikro pobūdžio vaidmenis
– vieni yra komikai, kiti linkę į dramatinius vaidmenis.
Galiausiai vaidmenys skirstomi atsižvelgiant į aktorių
išvaizdą, temperamentą ir pan. Aktoriams yra svarbu
turėti ne tik aktorinį, bet ir muzikinį išsilavinimą, gerą
judesio plastiką, nes scenoje tenka ne tik kalbėti, bet ir
dainuoti bei šokti. Aktoriai vaidindami vilki sceninius
drabužius ir naudoja grimą. Tai sustiprina emocinį
poveikį. Apskritai aktoriai – universalūs menininkai,
gebantys analizuoti ir originaliai interpretuoti
literatūrinę kūrybą. Paprastai aktoriai yra teatrų
(dramos, muzikinių, lėlių, pantomimos ir kt.), kino
studijų darbuotojai, bet gali būti ir nepriklausomi,
atliekantys tam tikrus vaidmenis skirtinguose teatruose
režisierių kvietimu. Dažnai aktoriai vaidina keliuose
teatruose, kino filmuose, atlieka reklamų biurų ar
įstaigų užsakymus. Kita jų veiklos sritis – kūrybos
vakarai, prozos ir poezijos skaitymai, monospektakliai
(vieno aktoriaus spektaklis), pedagoginis darbas
studijose ir pan.
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245503

Kino aktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kino aktorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aktoriai – tai menininkai, atliekantys vaidmenis teatre, Explanatory
kino ir televizijos filmuose. Aktoriai yra teatro ir kino
notes:
meno specialistai. Jie kuria meninius vaizdus
naudodami įvairias scenines vaidybos priemones:
kalbą, veido išraišką, judesį tam tikroje erdvėje,
jausmus. Kiekvienas aktorius savaip interpretuoja
vaidmenį. Nuo jo intelekto ir gebėjimo vizualiai pateikti
interpretacijas priklauso vaidmens įtaigumas. Kino
filmo ar spektaklio kūrimo pradžia yra scenarijus, kurį
analizuoja režisierius. Režisieriai parenka aktorius,
paskirsto jiems vaidmenis, kartu su aktoriais analizuoja
vaidmenų charakterius ir aktorių vaidybos metodus. Kai
kurie aktoriai atlieka tik tam tikro pobūdžio vaidmenis
– vieni yra komikai, kiti linkę į dramatinius vaidmenis.
Galiausiai vaidmenys skirstomi atsižvelgiant į aktorių
išvaizdą, temperamentą ir pan. Aktoriams yra svarbu
turėti ne tik aktorinį, bet ir muzikinį išsilavinimą, gerą
judesio plastiką, nes scenoje tenka ne tik kalbėti, bet ir
dainuoti bei šokti. Aktoriai vaidindami vilki sceninius
drabužius ir naudoja grimą. Tai sustiprina emocinį
poveikį. Apskritai aktoriai – universalūs menininkai,
gebantys analizuoti ir originaliai interpretuoti
literatūrinę kūrybą. Paprastai aktoriai yra teatrų
(dramos, muzikinių, lėlių, pantomimos ir kt.), kino
studijų darbuotojai, bet gali būti ir nepriklausomi,
atliekantys tam tikrus vaidmenis skirtinguose teatruose
režisierių kvietimu. Dažnai aktoriai vaidina keliuose
teatruose, kino filmuose, atlieka reklamų biurų ar
įstaigų užsakymus. Kita jų veiklos sritis – kūrybos
vakarai, prozos ir poezijos skaitymai, monospektakliai
(vieno aktoriaus spektaklis), pedagoginis darbas
studijose ir pan.

245504

Kino filmų režisierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kino filmų režisierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Režisieriai vadovauja spektaklių, filmų pastatymams,
Explanatory
rūpinasi renginių menine visuma. Režisūra – tai
notes:
meninės kūrybos rūšis, dramos, televizijos, muzikinių
spektaklių, filmų arba meninių renginių kūrimas.
Atitinkamai režisieriai yra skirstomi į dramos, muzikinių
teatrų, televizijos, kino arba meninių renginių
režisierius. Kiekvieno pastatymo pradžia yra scenarijus,
kurį teatro, televizijos ar kino studijos užsakymu parašo
dramaturgas. Režisieriai išnagrinėja scenarijų, vaidybos
metodus, parenka aktorius, paskirsto vaidmenis,
vadovauja visiems spektaklio, kino arba renginio
kūrimo aspektams: dekoracijų kūrimui, kostiumų ir
grimo, garso ir šviesos efektų parinkimui ir pan.
Režisieriui pavaldus visas būrys darbuotojų: garso ir
šviesos efektų režisieriai ir operatoriai, spektaklio ar
filmo muzikos kūrėjai, dekoracijų ir kostiumų dailininkai
ir kt. Tai universalūs specialistai, turintys vizualinę ir
plastinę vaizduotę, meninių ir organizacinių gebėjimų,
gebantys įkūnyti savo idėjas scenoje, ekrane. Tam tikra
prasme jie turi būti ir aktoriai, ir dramaturgai, ir
muzikai, ir net technikai. Kino filmų režisieriai dalyvauja
visuose filmo kūrimo etapuose, nuo epizodų, masinių
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scenų filmavimo iki filmo montavimo. Jų didžiausi
pagalbininkai – kino operatoriai, montažo režisieriai.
Kino filmo kūrimas reikalauja ypač gerų organizacinių
gebėjimų, nes režisieriams tenka vadovauti dideliam
būriui darbuotojų: aktoriams, masinių scenų dalyviams,
kostiumų dailininkams, grimuotojams, apšvietėjams,
techniniams darbuotojams, prižiūrintiems filmavimo ir
garso įrašymo aparatūrą ir kt. Režisieriams tenka dirbti
ir administracinį darbą: ieškoti finansavimo šaltinių,
rūpintis filmo realizavimu (autorystės ir nuomos
sutartys ir pan.), kitaip tariant, atlikti filmo prodiuserio
arba vadybininko funkcijas.
245505

Radijo laidų režisierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radijo laidų režisierius

Description:

245506

Scenos režisierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Scenos režisierius

Description:

245507

Vaizdo režisierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaizdo režisierius

Description:

245508

Teatro režisierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teatro režisierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Režisieriai vadovauja spektaklių, filmų pastatymams,
Explanatory
rūpinasi renginių menine visuma. Režisūra – tai
notes:
meninės kūrybos rūšis, dramos, televizijos, muzikinių
spektaklių, filmų arba meninių renginių kūrimas.
Atitinkamai režisieriai yra skirstomi į dramos, muzikinių
teatrų, televizijos, kino arba meninių renginių
režisierius. Kiekvieno pastatymo pradžia yra scenarijus,
kurį teatro, televizijos ar kino studijos užsakymu parašo
dramaturgas. Režisieriai išnagrinėja scenarijų, vaidybos
metodus, parenka aktorius, paskirsto vaidmenis,
vadovauja visiems spektaklio, kino arba renginio
kūrimo aspektams: dekoracijų kūrimui, kostiumų ir
grimo, garso ir šviesos efektų parinkimui ir pan.
Režisieriui pavaldus visas būrys darbuotojų: garso ir
šviesos efektų režisieriai ir operatoriai, spektaklio ar
filmo muzikos kūrėjai, dekoracijų ir kostiumų dailininkai
ir kt. Tai universalūs specialistai, turintys vizualinę ir
plastinę vaizduotę, meninių ir organizacinių gebėjimų,
gebantys įkūnyti savo idėjas scenoje, ekrane. Tam tikra
prasme jie turi būti ir aktoriai, ir dramaturgai, ir
muzikai, ir net technikai. Kino filmų režisieriai dalyvauja
visuose filmo kūrimo etapuose, nuo epizodų, masinių
scenų filmavimo iki filmo montavimo. Jų didžiausi
pagalbininkai – kino operatoriai, montažo režisieriai.
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Kino filmo kūrimas reikalauja ypač gerų organizacinių
gebėjimų, nes režisieriams tenka vadovauti dideliam
būriui darbuotojų: aktoriams, masinių scenų dalyviams,
kostiumų dailininkams, grimuotojams, apšvietėjams,
techniniams darbuotojams, prižiūrintiems filmavimo ir
garso įrašymo aparatūrą ir kt. Režisieriams tenka dirbti
ir administracinį darbą: ieškoti finansavimo šaltinių,
rūpintis filmo realizavimu (autorystės ir nuomos
sutartys ir pan.), kitaip tariant, atlikti filmo prodiuserio
arba vadybininko funkcijas.
245509

Parodijuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Parodijuotojas

Description:

245510

Pasakotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pasakotojas

Description:

245511

Šviesos režisierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šviesos režisierius

Description:

245512

Garso režisierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Garso režisierius

Description:

245513

Televizijos laidų režisierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Televizijos laidų režisierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Režisieriai vadovauja spektaklių, filmų pastatymams,
Explanatory
rūpinasi renginių menine visuma. Režisūra – tai
notes:
meninės kūrybos rūšis, dramos, televizijos, muzikinių
spektaklių, filmų arba meninių renginių kūrimas.
Atitinkamai režisieriai yra skirstomi į dramos, muzikinių
teatrų, televizijos, kino arba meninių renginių
režisierius. Kiekvieno pastatymo pradžia yra scenarijus,
kurį teatro, televizijos ar kino studijos užsakymu parašo
dramaturgas. Režisieriai išnagrinėja scenarijų, vaidybos
metodus, parenka aktorius, paskirsto vaidmenis,
vadovauja visiems spektaklio, kino arba renginio
kūrimo aspektams: dekoracijų kūrimui, kostiumų ir
grimo, garso ir šviesos efektų parinkimui ir pan.
Režisieriui pavaldus visas būrys darbuotojų: garso ir
šviesos efektų režisieriai ir operatoriai, spektaklio ar
filmo muzikos kūrėjai, dekoracijų ir kostiumų dailininkai
ir kt. Tai universalūs specialistai, turintys vizualinę ir
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plastinę vaizduotę, meninių ir organizacinių gebėjimų,
gebantys įkūnyti savo idėjas scenoje, ekrane. Tam tikra
prasme jie turi būti ir aktoriai, ir dramaturgai, ir
muzikai, ir net technikai. Kino filmų režisieriai dalyvauja
visuose filmo kūrimo etapuose, nuo epizodų, masinių
scenų filmavimo iki filmo montavimo. Jų didžiausi
pagalbininkai – kino operatoriai, montažo režisieriai.
Kino filmo kūrimas reikalauja ypač gerų organizacinių
gebėjimų, nes režisieriams tenka vadovauti dideliam
būriui darbuotojų: aktoriams, masinių scenų dalyviams,
kostiumų dailininkams, grimuotojams, apšvietėjams,
techniniams darbuotojams, prižiūrintiems filmavimo ir
garso įrašymo aparatūrą ir kt. Režisieriams tenka dirbti
ir administracinį darbą: ieškoti finansavimo šaltinių,
rūpintis filmo realizavimu (autorystės ir nuomos
sutartys ir pan.), kitaip tariant, atlikti filmo prodiuserio
arba vadybininko funkcijas.
245514

Režisieriaus padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Režisieriaus padėjėjas

Description:

246

Religijų specialistai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Religijų specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Religijų specialistai skelbia ir puoselėja šventąsias
Explanatory
tradicijas, praktiką ir tikėjimą, iškilmingai pažymi ar
notes:
veda įšventinimo ritualus, vadovauja ar pirmininkauja
ritualiniams kūrybinių, atpirkimo ar gelbėjimo įvykių
paminėjimams ar apeigoms ir atnašauja dievams ar
vienam Dievui. Pagrindinės atliekamos užduotys:
šventųjų tradicijų, praktikų ir tikėjimų skelbimas ir
puoselėjimas; religinių paslaugų, ceremonijų, apeigų ir
ritualų teikimas ir atlikimas; tam tikros religinės
organizacijos įvairių administracinių ir visuomeninių
pareigų atlikimas; dvasinis ir moralinis orientavimas ir
pagalba, atsižvelgiant į išpažįstamą religiją; religinių
pamokslų ir pamokymų rengimas. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios grupės
profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2460 Religijų
specialistai

2460

Religijų specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Religijų specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Religijų specialistai skelbia ir puoselėja šventąsias
Explanatory
tradicijas, praktiką ir tikėjimą, iškilmingai pažymi ar
notes:
veda įšventinimo ritualus, vadovauja ar pirmininkauja
ritualiniams kūrybinių, atpirkimo ar gelbėjimo įvykių
paminėjimams ar apeigoms ir atnašauja dievams ar
vienam Dievui. Atliekamos užduotys: (a) šventųjų
tradicijų, praktikos ir tikėjimo skelbimas ir puoselėjimas;
(b) religinių paslaugų, apeigų, ritualų ir ceremonijų
vedimas; (c) įvairių administracinių ir visuomeninių
pareigų atlikimas, įskaitant ir dalyvavimą religinių
organizacijų komitetų darbe ir posėdžiuose; (d)
dvasinės ir moralinės orientacijos teikimas,
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atsižvelgiant į išpažįstamą religiją; (e) religinių doktrinų
platinimas savo šalyje arba užsienyje; (f) religinių
pamokymų ir pamokslų rengimas; (g) susijusių
užduočių atlikimas; (h) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai:
2460 01 Arkivyskupas 2460 02 Vyskupas 2460 03
Kapelionas 2460 04 Parapijos vikaras
246001

Arkivyskupas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Arkivyskupas

Description:

246002

Vyskupas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyskupas

Description:

246003

Kapelionas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kapelionas

Description:

246004

Parapijos vikaras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Parapijos vikaras

Description:

246005

Vikaro padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vikaro padėjėjas

Description:

246006

Dvasininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dvasininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris rūpinasi tikinčiųjų dvasios reikalais.
Atsižvelgiant į atitinkamą religiją, jo pareigos gali būti
įvairios. Dažniausiai, bet kuris katalikų, protestantų,
judaizmo, musulmonų ar kitos religijos dvasininkas
(kunigas, pastorius, popas, rabinas ir pan.) vadovauja
tos religijos vietos tikinčiųjų bendruomenei. Jis sako
pamokslus per religines pamaldas, vadovauja
religinėms vestuvių, krikštynų, laidotuvių ir kitokioms
ceremonijoms, vadovauja įvairioms religinėms
bendruomenėms ar grupėms, atlieka įvairias
administracines užduotis ir vykdo ganytojišką
konkrečios (vietos ar regioninės) religinės

Explanatory
notes:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

523/1 365

LPK-2005

bendruomenės globą, įskaitant asmeninius patarimus ir
konsultacinę pagalbą asmenims. Savo veikloje
naudojasi religinėmis knygomis ir ceremonijoms
reikalinga įranga ir priemonėmis. Kai kurie religiniai
vadovai, bendraudami su savo pasekėjais naudojasi
radijo ir televizijos teikiamomis galimybėmis. Maldos
namuose gali demonstruoti religinius vaizdo filmus ar
bendrauti tiesiogiai mokant ir pamokslaujant. Dirbama
bažnyčiose, cerkvėse, sinagogose ar mečetėse.
246007

Misionierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Misionierius

Description:

246008

Vienuolis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vienuolis

Description:

246009

Vienuolė

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vienuolė

Description:

246011

Pastorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastorius

Description:

246012

Klebonas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Klebonas

Description:

246013

Rabinas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rabinas

Description:

246014

Rektorius (parapijos kunigas ar pastorius)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rektorius (parapijos kunigas ar pastorius)

Description:
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246015

Teologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teologas

Description:

246016

Bonza

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bonza

Description:

246017

Imamas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Imamas

Description:

246019

Altarista

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Altarista

Description:

247

Viešojo administravimo specialistai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Viešojo administravimo specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šiai grupei priklauso viešojo administravimo specialistų Explanatory
pareigybės. Šie specialistai dirba valstybės arba
notes:
savivaldybės institucijose ar įstaigose ir atlieka įstatymų
bei jų pagrindu priimtų teisės aktų nustatytas viešojo
administravimo funkcijas. Pagrindinės atliekamos
užduotys: įstatymų, įstatymų lydimųjų teisės aktų
projektų rengimas, teisės aktų taikymas, jų
įgyvendinimo priežiūra; socialinių, ekonominių, etinių,
teisinių ir politinių problemų analizavimas bei jų
sprendimo projektų rengimas, vykdant valstybės tam
tikros valdymo srities politiką; valstybinių programų ir
projektų planų sudarymas, jų įgyvendinimas bei
vertinimas; ataskaitų ir dokumentų rengimas. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.
Vyriausieji valstybės arba savivaldybės institucijų ar
įstaigų vadovai ir pareigūnai grupuojami 11
pagrindiniame pogrupyje @@Teisės aktų leidėjai ir
vyresnieji valstybės pareigūnai“. Tokios profesijos, kaip
pavyzdžiui, muitinės, mokesčių sistemos, valstybinio
socialinio aprūpinimo, licencijavimo ir kiti pareigūnai,
grupuojami 344 grupėje @@Jaunesnieji muitinių,
mokesčių ir panašių valstybinių tarnybų darbuotojai“,
policijos inspektoriai – 345 grupėje @@Policijos
inspektoriai ir sekliai“, kiti inspektoriai – 315 grupėje
@@Saugos ir kokybės inspektoriai“, policininkai,
ugniagesiai ir apsaugos darbuotojai – 516 grupėje
@@Apsaugos darbuotojai“ ir pan. Šios grupės
profesijos priskiriamos tokiam pogrupiui: 2470 Viešojo
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administravimo specialistai
2470

Viešojo administravimo specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Viešojo administravimo specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šiam pogrupiui priklauso viešojo administravimo
Explanatory
specialistų pareigybės. Šie specialistai dirba valstybės
notes:
arba savivaldybės institucijose ar įstaigose ir atlieka
įstatymų bei jų pagrindu priimtų teisės aktų nustatytas
viešojo administravimo funkcijas. Atliekamos užduotys:
(a) įstatymų, įstatymų lydimųjų teisės aktų projektų
rengimas, teisės aktų taikymas, jų įgyvendinimo
priežiūra; (b) socialinių, ekonominių, etinių, teisinių ir
politinių problemų analizavimas bei jų sprendimo
projektų rengimas, vykdant valstybės tam tikros
valdymo srities politiką; (c) valstybinių programų ir
projektų planų sudarymas, jų įgyvendinimas bei
vertinimas; (d) ataskaitų ir dokumentų rengimas; (e)
panašių užduočių atlikimas; (f) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 2470
01 Viešojo administravimo specialistas

247001

Viešojo administravimo specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Viešojo administravimo specialistas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Viešojo administravimo specialistas dirba valstybės
arba savivaldybės institucijoje ar įstaigoje ir atlieka
įstatymų bei jų pagrindu priimtų teisės aktų nustatytas
viešojo administravimo funkcijas: rengia įstatymų,
įstatymų lydimųjų teisės aktų projektus, taiko teisės
aktus, prižiūri jų įgyvendinimą; analizuoja socialines,
ekonomines, etines, teisines ir politines problemas,
rengia jų sprendimo projektus, vykdant valstybės tam
tikros valdymo srities politiką; sudaro valstybinių
programų ir projektų planus, juos įgyvendina bei
vertina; rengia ataskaitas ir dokumentus; atlieka
panašias užduotis; vadovauja kitiems darbuotojams.

Explanatory
notes:

3

Jaunesnieji specialistai ir technikai

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinė grupė

Level name:

Major group

Pavadinimas:

Jaunesnieji specialistai ir technikai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji specialistai ir technikai (laborantai)
Explanatory
dažniausiai atlieka technines ir panašias užduotis,
notes:
susijusias su mokslinių ar meninių koncepcijų ir
metodų tyrinėjimais bei taikymu, valstybės ar verslo
taisyklių ar nuostatų taikymu, moko tam tikruose
mokymo lygmenyse. Daugumai šios pagrindinės
grupės profesijų reikia trečiojo ISCO kvalifikacijos
lygmens. Jaunesniųjų specialistų ir technikų atliekamos
užduotys paprastai būna tokios: techninis darbas,
susijęs su koncepcijų ir fizinių mokslų, įskaitant
inžineriją bei technologiją, gamtos mokslų, įskaitant ir
medicinos profesijas, socialinių ir humanitarinių mokslų
metodų tyrinėjimu ir taikymu. Taip pat jų atliekamos
užduotys apima iki mokyklinio ir pradinio lygmens
vaikų mokymą; neįgaliųjų mokymą ir švietimą; įvairių
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techninių paslaugų, susijusių su prekyba, finansais,
administravimu, taip pat ir vyriausybės potvarkių ir
įstatymų įgyvendinimu ir priežiūra bei socialiniu darbu,
teikimas ir organizavimas; meno ir sporto pramogų
teikimas; kai kurių religinių užduočių atlikimas.
Jaunesniųjų specialistų ir technikų veiklai gali vadovauti
vyresnieji vyriausybės pareigūnai, valdytojai, vadovai ir
specialistai. Reikia pažymėti, kad atsižvelgiant į tam
tikras užduotis ir jų atlikimo atsakomybę bei
nacionalinius išsilavinimo ir kvalifikacijos reikalavimus,
kai kurias šias profesijas būtų galima priskirti 2
pagrindinei grupei “Specialistai”. Ypač tokių pavyzdžių
galima aptikti mokymo, slaugos ir socialinių paslaugų
profesijose.
ISCO
kvalifikacijos
lygis:

3

31

Fizinių mokslų ir inžinerijos jaunesnieji specialistai

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogrupis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Fizinių mokslų ir inžinerijos jaunesnieji specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Fizinių mokslų ir inžinerijos jaunesnieji specialistai
Explanatory
atlieka technines užduotis, susijusias su fizinių mokslų, notes:
kompiuterijos bei inžinerijos koncepcijų ir darbo
metodų tyrinėjimu ir taikymu, arba kontroliuoja ir
eksploatuoja technikos įrenginius, valdo lėktuvus,
laivus ir tiria įvairius gamybos bei kitų procesų ir
produktų saugumo aspektus. Šiam pagrindiniam
pogrupiui priskiriamų darbuotojų paprastai atliekamos
užduotys: techninio darbo, susijusio su fizinių mokslų,
kompiuterijos ir inžinerijos sritimis, atlikimas; optinių,
elektroninių ir kitų panašių įrenginių bei sistemų
valdymas ir kontroliavimas; lėktuvų ir laivų valdymas;
saugumo standartų ir procedūrų, susijusių su sandara,
įrenginiais, procesais ir produktais, laikymosi tikrinimas.
Jiems gali vadovauti vyresnieji vyriausybės pareigūnai,
valdytojai ar specialistai. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pagrindinio
pogrupio profesijos toliau skirstomos į tokias grupes:
311 Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai 312
Jaunesnieji kompiuterijos specialistai 313 Optinės ir
elektroninės įrangos operatoriai 314 Laivų ir orlaivių
valdymo vadovai ir technikai 315 Saugos ir kokybės
inspektoriai

311

Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai atlieka technines Explanatory
užduotis, susijusias su fizinių mokslų, taip pat
notes:
inžinerijos, techninės braižybos ar gamybos procesų
ekonominio efektyvumo koncepcijų, principų ir darbo
metodų tyrinėjimu bei praktiniu taikymu. Pagrindinės
atliekamos užduotys: techninio darbo, susijusio su
chemija, fizika, geologija, meteorologija ar astronomija,
taip pat su inžinerija, technine braižyba ir gamybos
procesų ekonominiu efektyvumu, atlikimas. Jiems gali
vadovauti valdytojai, vadovai ar specialistai. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios
grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 3111
Chemijos ir fizinių mokslų technikai 3112 Statybos
inžinerijos technikai 3113 Elektrotechnikai 3114
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Elektronikos ir telekomunikacijų technikai 3115 Mašinų
gamybos technikai 3116 Cheminės technologijos
technikai 3117 Gavybos ir metalurgijos technikai 3118
Braižytojai 3119 Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir
inžinerijos technikai
3111

Chemijos ir fizinių mokslų technikai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Chemijos ir fizinių mokslų technikai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Chemijos ir fizinių mokslų technikai atlieka technines
Explanatory
užduotis, susijusias su chemijos, fizikos, geologijos,
notes:
geofizikos, meteorologijos ir astronomijos tyrinėjimais,
taip pat taiko tų tyrinėjimų rezultatus pramonės, karo
pramonės, medicinos ir kitose srityse. Atliekamos
užduotys: (a) pavyzdžių rinkimas, medžiagos ir
įrenginių ruošimas eksperimentams, bandymams ir
tyrimams; (b) pagalba ir dalyvavimas rengiant ir
atliekant eksperimentus, bandymus ir tyrimus; (c)
išsamus projektams reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų
bei darbo sąnaudų apskaičiavimas pagal pateiktas
specifikacijas; (d) techninių žinių taikymas,
identifikuojant ir sprendžiant darbe kylančias
problemas; (e) tyrinėjamų įrenginių priežiūros ir
remonto organizavimas; (f) panašių užduočių atlikimas;
(g) vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 3111 01 Astronomijos technikas
3111 02 Chemijos technikas 3111 03 Geologijos
technikas 3111 04 Geofizikos technikas

311101

Astronomijos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Astronomijos technikas

Description:

311102

Chemijos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Chemijos technikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka pagalbines technines užduotis, kurias paprastai Explanatory
paveda chemikai ar chemikai inžinieriai. Jų darbas
notes:
tiesiogiai susijęs su moksliniais cheminių reiškinių
tyrimais, chemijos mokslo tyrimų rezultatų taikymu ir
mokslo plėtra: dalyvauja projektuojant ir prižiūrint
chemijos įmonių bei įrenginių statybas, paleidimą,
veikimą ir remontą; taiko nustatytas chemijos įmonių ir
įrenginių bandymo bei kontrolės normas; vyresniajam
personalui prižiūrint atlieka cheminius ir fizikinius
laboratorinius tyrimus bei bandymus, kiekybinę ir
kokybinę medžiagų analizę tokiose srityse, kaip
organinė, neorganinė, fizikinė ir analizinė chemija,
tyrinėja cheminius reiškinius, nustato medžiagų
cheminę sudėtį, grynumą, kitas savybes ir
charakteristikas, dalyvauja atrandant ir sukuriant naujus
cheminius produktus arba naujas jau esamų produktų
panaudojimo galimybes bei naujus gamybos būdus,
laikantis nustatytų sveikatos ir saugumo standartų ar
kontroliuojant gamybos procesus; išbando analizinius
metodus, aprašytus literatūroje, ir juos modifikuoja,
pritaikydami iškilusiems uždaviniams spręsti; parengia
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įrenginius bandymams, sveria, matuoja, maišo, filtruoja
ir visaip kitaip parengia medžiagas; chemijos žinias
taiko įvertinant iškilusius uždavinius bei teikia
pasiūlymus jiems spręsti; išbando pagamintų produktų
pavyzdžius ir nustato jų atitikimą specifikacijoms;
registruoja tyrimų, analizių ir bandymų duomenis bei
išvadas, atlieka skaičiavimus, rengia diagramas ir rašo
ataskaitas; padeda parengti gamybos programas. Gali
prižiūrėti laboratorijas ir įvairius įrenginius.
311103

Geologijos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geologijos technikas

Description:

311104

Geofizikos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geofizikos technikas

Description:

311105

Meteorologijos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Meteorologijos technikas

Description:

311106

Okeanografijos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Okeanografijos technikas

Description:

311107

Fizikos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fizikos technikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka pagalbines technines užduotis, kurias paprastai Explanatory
paveda fizikas, ir kurios yra tiesiogiai susijusios su
notes:
moksliniais fizikos reiškinių tyrimais arba taikomosios
fizikos bei fizikos mokslo plėtojimo dalykais: padeda
arba, prižiūrint fizikui, atlieka bandymus, tyrimus ir
analizes mechanikos, šilumos, šviesos, garso, elektros ir
magnetizmo, elektronikos, branduolinės ir kitose
fizikos srityse, tiria medžiagų sandarą ir savybes,
energijos keitimą ir spinduliavimą, sąryšį tarp
medžiagos ir energijos bei kitų fizikinių reiškinių arba
plėtojant praktinį pritaikymą gamyboje, medicinos ir
karo pramonėje; parengia įrenginius bandymams,
sveria, matuoja ir kitaip parengia medžiagas; fizikos
žinias taiko atpažįstant ir tiriant iškilusius uždavinius bei
teikia pasiūlymus jiems spręsti; registruoja tyrimų,
analizių ir bandymų duomenis bei išvadas, atlieka
skaičiavimus, braižo diagramas ir rašo ataskaitas. Gali
prižiūrėti laboratorijas ir įvairius įrenginius.
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311108

Sprogdinimo darbų technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sprogdinimo darbų technikas

Description:

311109

Audinių apdailos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audinių apdailos technikas

Description:

311110

Metrologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metrologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Metrologijos specialistas, kuris, naudodamas
Explanatory
kalibravimo ir etalonavimo metodus, atlieka tam tikrų
notes:
fizikinių dydžių matavimo priemonių kalibravimą ir
etalonų etalonavimą. Be to, bendrovėse, gamyklose ir
įmonėse jis gali atlikti metrologinę ir techninę
matavimo priemonių priežiūrą. Išlaikęs kvalifikacinį
egzaminą, jis gali vykdyti teisinės metrologijos sričiai
priskirtų matavimo priemonių patikrą. Metrologo
užduotis - užtikrinti, kad fizinių dydžių, tokių kaip masė,
ilgis, plotas, tūris, temperatūra, elektros srovės stipris,
šviesos stipris ir kt., matavimas nacionaliniu ir
tarptautiniu lygiu būtų atliekamas naudojant
unifikuotus, tikslius ir tarpusavyje susiejamus matų ir
etalonų rinkinius. Metrologas gali dalyvauti kai kurių
fizikinių dydžių nacionalinių etalonų kūrimo ir tyrimo
darbuose, rūpintis jų išsaugojimu ir naudojimu@naujų
matavimo metodų kūrimo, išbandymo ir įdiegimo
darbuose, vykdyti matavimo priemonių metrologinę
kontrolę ir priežiūrą, atlikti matavimo paklaidų
skaičiavimą ir nustatyti jų šaltinius, įvertinti matavimo
priemonių patikimumą. Metrologas savo veikloje
naudoja įvairias matavimo priemones, tokias kaip
etalonai, matuokliai, matai, matavimo sistemos,
patikros įranga, kompiuteris, programinė įranga. Savo
darbe turi vadovautis metrologijos įstatymu, Europos
Sąjungos direktyvomis, įvairiais normatyviniais
dokumentais, etalonų, matų, matuoklių ir matavimo
priemonių aprašais, įvairiais metrologijos žinynais,
katalogais ir kitais informaciniais leidiniais.

311111

Metrologijos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metrologijos technikas

Description:

311112

Technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Technikas

311113

Metrologas kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metrologas kontrolierius

Description:

3112

Statybos inžinerijos technikai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Statybos inžinerijos technikai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Statybos inžinerijos technikai atlieka technines
Explanatory
užduotis, susijusias su statybos inžinerijos tiriamuoju
notes:
darbu, taip pat ir su pastatų bei kitų statinių, tokių kaip
vandens tiekimo ir kanalizacijos sistemos, tiltai, keliai,
užtvankos ir oro uostai, projektavimu, statyba,
eksploatavimu, priežiūra ir remontu. Atliekamos
užduotys: (a) grunto ir statybinių medžiagų tyrimas
statybvietėje ar laboratorijoje ar pagalba, atliekant
šiuos darbus; (b) techninė pagalba, susijusi su pastatų ir
kitų statinių statyba bei su statybviečių žvalgymu ir
žvalgymo ataskaitų rengimu; (c) pastatų architektų ir
statybos inžinerijos inžinierių buvimas statybvietėse,
siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi projekto
specifikacijų ir pageidaujamų medžiagų ir darbo
standartų; (d) pastatų ir statybos inžinerijos techninių
principų ir praktinių žinių taikymas, identifikuojant ir
sprendžiant darbe kylančias problemas; (e) išsamus
medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių
reikia projektui atlikti, apskaičiavimas atsižvelgiant į
pateiktas specifikacijas; (f) įrenginių priežiūros ir
remonto organizavimas; (g) panašių užduočių
atlikimas; (h) vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia
priskiriamų profesijų pavyzdžiai: 3112 01 Statybos
inžinerijos vertintojas 3112 02 Užsakovo atstovas 3112
03 Statybos inžinerijos technikas 3112 04 Dugno
gilinimo ir valymo technikas

311201

Statybos inžinerijos vertintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statybos inžinerijos vertintojas

Description:

311202

Užsakovo atstovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Užsakovo atstovas

Description:

311203

Statybos inžinerijos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statybos inžinerijos technikas

Description:
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Aiškinamosios
pastabos:

Vadovaujant statybos inžinieriui ar architektui,
Explanatory
planuojant ir vykdant statybos ir civilinės inžinerijos
notes:
projektus, atlieka technines naujų statinių
eksploatavimo ir senų remonto užduotis: padeda tiriant
statybos aikštelę, matuoja ir registruoja matavimų
duomenis, tiria dirvožemio pavyzdžius ir atlieka
išsamius skaičiavimus, reikalingus pastatų ir kitų
civilinių statinių statybos, remonto ir eksploatavimo
projektams bei techninių reikalavimų aprašams
parengti; apskaičiuoja statybai reikalingų statybinių
medžiagų ir darbo sąnaudų poreikius ; kai statybų
projektas pasirinktas, parengia išsamią medžiagų ir
darbo sąnaudų sąmatą bei padeda parengti reikalingus
dokumentus; tikrina ir išbando iš tiekėjų gautas
statybines medžiagas bei nustato, ar jos atitinka
kokybės reikalavimus; padeda parengiant darbo
planus, tikrina statybos darbų vykdymą ir jų atitikimą
techninių reikalavimų aprašams ir vertina atliktų darbų
kiekybę ir kokybę bei sąnaudas ir likusių darbų apimtis;
iškylančioms problemoms įvertinti ir spręsti taiko
statybos ir civilinės inžinerijos teorines žinias bei
praktinę patirtį.

311204

Dugno gilinimo ir valymo technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dugno gilinimo ir valymo technikas

Description:

311205

Hidraulikos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Hidraulikos technikas

Description:

311206

Hidrologijos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Hidrologijos technikas

Description:

311207

Melioracijos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Melioracijos technikas

Description:

311208

Sveikatos apsaugos sistemos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sveikatos apsaugos sistemos technikas

Description:
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311209

Sanitarijos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sanitarijos technikas

Description:

311210

Gruntų mechanikos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gruntų mechanikos technikas

Description:

311211

Topografijos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Topografijos technikas

Description:

311212

Konstrukcijų technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Konstrukcijų technikas

Description:

311213

Darbo normavimo technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbo normavimo technikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Statybos aikštelėje atstovauja statybos architektui ir
Explanatory
tikrina, ar sutartis vykdoma laikantis medžiagoms bei
notes:
apdailai keliamų standartų ir techninių sąlygų
reikalavimų : kartu su sutarties vykdytojo agentu
patvirtina darbų programą ir tikrina jų atlikimo kokybės
lygį; tikrina projekto darbų atlikimo eigą, naudodamas
statybos teorijos ir praktikos metodus, atlieka
praktinius testus, siekdamas užtikrinti darbų atitikimą
nustatytoms specifikacijoms ir medžiagų bei norimos
apdailos standartų reikalavimams bei sutarties
sąlygoms; registruoja kasimo, pamatų klojimo ir kitus
darbus, kurie vėliau bus paslėpti po atitinkamomis
statybinėmis konstrukcijomis; teikia ataskaitas ir
konsultuojasi su architektu dėl darbų kokybės
standarto, dėl bet kurių nukrypimų nuo projekto
originalo; statybos aikštelės viršininkui perduoda
duomenis apie darbų broką, nurodo reikalingas
priemones nustatytiems trūkumams ištaisyti ir teikia
siūlymus iškylančioms problemoms, susijusioms su
projekto techninių reikalavimų aprašais, spręsti;
registruoja visus pakeitimus ir nukrypimus nuo
patvirtinto projekto, dėl kurių buvo susitarta; užtikrina,
kad darbas būtų atliktas pagal grafiką.
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311214

Eksploatavimo technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Eksploatavimo technikas

Description:

3113

Elektrotechnikai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Elektrotechnikai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Elektrotechnikai atlieka technines užduotis, susijusias
Explanatory
su tiriamuoju elektrotechnikos darbu, taip pat su
notes:
elektros įrenginių, įtaisų bei skirstomųjų sistemų
projektavimu, gamyba, surinkimu, statyba,
eksploatacija, naudojimu, priežiūra ir remontu.
Atliekamos užduotys: (a) techninė pagalba, atliekant
darbus, susijusius su elektros įrangos ar aparatūros bei
bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu; (b) elektros
instaliacijos ir grandinių projektavimas bei eskizų
parengimas pagal pateiktas specifikacijas; (c) išsamus
medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių
reikia gamybai ir instaliacijai, apskaičiavimas pagal
pateiktas specifikacijas; (d) techninė elektros sistemų ir
įrenginių gamybos, instaliacijos, naudojimo ir remonto
priežiūra, siekiant užtikrinti jų tinkamą veikimą bei
atitikimą specifikacijoms ir nurodymams; (e)
elektrotechnikos principų ir praktinių žinių taikymas
identifikuojant ir sprendžiant darbe kylančias
problemas; (f) panašių užduočių atlikimas; (g)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai; 3113 01 Elektrotechnikas
vertintojas 3113 02 Elektrotechnikas 3113 03 Elektros
apšvietimo elektrotechnikas 3113 04 Elektros
paskirstymo elektrotechnikas

311301

Elektrotechnikas vertintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrotechnikas vertintojas

Description:

311302

Elektrotechnikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrotechnikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vadovaujant ir prižiūrint elektrotechnikos inžinieriui,
atlieka technines elektros sistemų ir įrenginių
projektavimo, plėtojimo, montavimo, įrengimo,
eksploatavimo ir remonto užduotis: planuoja ir atlieka
bandymus, registruoja matuoklių rodmenis, atlieka
skaičiavimus, derina aparatūrą, registruoja stebėjimų
rezultatus ir kitaip padeda mokslo plėtros veikloje,
elektros energijos generavimo ir paskirstymo įrangos,
pramonės, buities ir kitokių elektros prietaisų kūrimo ir
tobulinimo srityje; parengia darbų grafikus ir išsamias
sąmatas reikalingam medžiagų kiekiui ir darbo
sąnaudoms, gaminant ir instaliuojant elektros

Explanatory
notes:
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prietaisus; atlieka techninę priežiūrą ir kontrolę, teikia
techninę pagalbą darbuotojams, dirbantiems elektros
prietaisų ir įrenginių gamyboje, atliekantiems įrengimo,
remonto ir eksploatavimo darbus; tikrina ir išbando
atliktų darbų atitikimą techniniams reikalavimams ir
saugumo normoms; tikrina ir reguliuoja įrengtų
elektros prietaisų, naudojamų elektros energijai
generuoti, gamybos procesams bei kitiems tikslams,
veikimą; taiko elektros inžinerijos teorijos ir praktikos
žinias pasitaikantiems uždaviniams nustatyti ir išspręsti.
311303

Elektros apšvietimo elektrotechnikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros apšvietimo elektrotechnikas

Description:

311304

Elektros paskirstymo elektrotechnikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros paskirstymo elektrotechnikas

Description:

311305

Elektros perdavimo elektrotechnikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros perdavimo elektrotechnikas

Description:

311306

Elektrinės traukos elektrotechnikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrinės traukos elektrotechnikas

Description:

311307

Aukštosios įtampos elektrotechnikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aukštosios įtampos elektrotechnikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka technines užduotis, paprastai vadovaujant ir
prižiūrint inžinieriui elektrikui, kuris dalyvauja
aukštosios įtampos elektros sistemų ir įrenginių
projektavimo ir plėtojimo, statybos ir panaudojimo,
eksploatavimo ir remonto darbuose. Gali specializuotis
aukštosios įtampos elektros sistemų ir įrenginių,
naudojamų elektros energijai generuoti ir paskirstyti,
srityje.

Explanatory
notes:

311308

Elektros sistemų elektrotechnikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros sistemų elektrotechnikas

Description:
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311309

Šaldymo agregatų elektrotechnikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaldymo agregatų elektrotechnikas

Description:

3114

Elektronikos ir telekomunikacijų technikai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Elektronikos ir telekomunikacijų technikai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Elektronikos ir telekomunikacijų technikai atlieka
Explanatory
technines užduotis, susijusias su elektronikos ir
notes:
telekomunikacijų tiriamuoju darbu, tai pat su
elektroninės įrangos ir elektroninių bei
elektromechaninių telekomunikacijų sistemų
projektavimu, gamyba, surinkimu, konstrukcija,
naudojimu, priežiūra ir remontu. Atliekamos užduotys:
(a) techninė pagalba, atliekant darbus, susijusius su
elektroninės įrangos ir telekomunikacijų įrenginių ar jų
bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu; (b)
elektroninių schemų projektavimas ir jų brėžinių
rengimas pagal pateiktas specifikacijas; (c) išsamus
medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių
reikia elektroninių ir telekomunikacijų įrenginiams
pagaminti ir įvesti, apskaičiavimas pagal pateiktas
specifikacijas; (d) techninė elektroninių ir
telekomunikacijų sistemų gamybos, naudojimo ir
remonto priežiūra, siekiant užtikrinti tinkamą jų darbą ir
atitikimą specifikacijoms ir nurodymams; (e) techninių
elektronikos ir telekomunikacijų principų ir praktinių
žinių taikymas, identifikuojant ir sprendžiant darbe
kylančias problemas; (f) panašių užduočių atlikimas; (g)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 3114 01 Elektroninės technikos
vertintojas 3114 02 Aviacinės kosminės inžinerijos
technikas 3114 03 Elektroninės įrangos technikas 3114
04 Aparatinės įrangos technikas

311401

Elektroninės technikos vertintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektroninės technikos vertintojas

Description:

311402

Aviacinės kosminės inžinerijos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aviacinės kosminės inžinerijos technikas

Description:

311403

Elektroninės įrangos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektroninės įrangos technikas

Description:
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Aiškinamosios
pastabos:

Teikia tiesioginę techninę pagalbą inžinieriams, kurie
Explanatory
projektuoja, taiko tikimybių teoriją; atlieka daugelį
notes:
pagalbinių funkcijų, tokių kaip taisymas, tikrinimas,
įrengimas, pakeitimas, paleidimas, projektavimas,
vertinimas arba prižiūri visą eilę gamybos ar
eksperimentinę sudėtingą elektroninę įrangą,
panaudoja savo žinias elektronikos teorijoje, fizikos ir
matematikos moksle, dažniausiai vadovaujant ar
prižiūrint inžinieriams ar mokslininkams: parengia
įrenginius ir aparatus eksperimentams, atlieka tyrimus,
registruoja matuoklių rodmenis, atlieka skaičiavimus
bei registruoja, analizuoja ir aiškina gautus tyrimų
rezultatus; padeda moksliniams tyrimams ir mokslo
plėtrai elektronikos įtaisų ir įrenginių, skirtų radijo,
televizijos, radarų, telekomunikacijų įrangos ,
automatinių valdymo ir nukreipimo sistemų, srityje;
parengia medžiagų ir darbo sąnaudų sąmatas, skirtas
elektroninės įrangos gamybai ir įrengimui, padeda
inžinieriams jų darbe projektuojant, planuojant,
parengiant ir vykdant darbų grafikus; atlieka techninę
priežiūrą ir kontrolę, teikia techninę pagalbą
darbuotojams, dirbantiems elektroninių įtaisų
gamyboje, atliekantiems įrengimo, remonto ir jų
techninės priežiūros darbus; tikrina ir išbando sistemas
bei nustato jų atitikimą techniniams reikalavimams ir
saugumo normoms; kontroliuoja kokybę, tikslumą,
patikimumą, teikia rekomendacijas dėl kokybės
standartų inžineriniame darbe laikymosi; tikrina ir
reguliuoja įrengtų elektroninių įrenginių veikimą
gamybos procese ar naudojamų kitais tikslais;
diagnozuoja ir taiso klaidas, kurių ištaisymas
nepriklauso įrenginius prižiūrinčio personalo
kompetencijai; atlieka sudėtingų inžinerinių sistemų ir
konstrukcijų bandymus; rašo technines ataskaitas,
braižo diagramas, grafikus ir schemas, vaizduojančias ir
iliustruojančias sistemų veikimo charakteristikas,
trūkumus, nuokrypius nuo projektinių techninių
reikalavimų ir veikimo apribojimų.

311404

Aparatinės įrangos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aparatinės įrangos technikas

Description:

311405

Informacijos technologijų technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Informacijos technologijų technikas

Description:

311406

Matavimo aparatūros technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Matavimo aparatūros technikas

Description:

311407

Puslaidininkių įtaisų technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Puslaidininkių įtaisų technikas

311408

Telekomunikacijų technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telekomunikacijų technikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vadovaujant ir prižiūrint telekomunikacijų inžinieriui
atlieka technines užduotis, susijusias su
telekomunikacijos sistemų ir įrenginių projektavimu,
tobulinimu, montavimu, įrengimu, paleidimu,
eksploatavimu ir remontu: organizuoja tarptautinį ir
tarpmiestinį ryšį, tvarko laidinio, optinio, radiorelinio,
palydovinio ryšio aparatūrą; analizuoja analogines ir
skaitmenines grandines, perjungimo bei informacijos
perdavimo sistemas, tvarko koordinatines ir
elektronines ATS bei atlieka jų techninę priežiūrą ir
remontą; šalina gedimus, tvarko radijo transliavimo ir
TV aparatūrą, programuoja ir dirba su kompiuterine
įranga; dirba duomenų perdavimo, radijo ir televizijos
centruose, retransliatoriuose, kabelinės televizijos
tinkluose. Gali specializuotis telefono ir telegrafo linijų
bei radijo ryšio sistemų srityse.

Explanatory
notes:

311409

Radaro technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radaro technikas

Description:

311410

Radijo ryšio technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radijo ryšio technikas

Description:

311411

Telekomunikacijų signalizavimo sistemų technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telekomunikacijų signalizavimo sistemų technikas

Description:

311412

Telegrafo ryšio technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telegrafo ryšio technikas

Description:

311413

Telefono ryšio technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telefono ryšio technikas

Description:
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311414

Televizijos ryšio technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Televizijos ryšio technikas

Description:

311415

Energetikos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Energetikos technikas

Description:

3115

Mašinų gamybos technikai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mašinų gamybos technikai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mechanikos technikai atlieka technines užduotis,
Explanatory
susijusias su mechaninės inžinerijos tiriamuoju darbu,
notes:
taip pat su įrenginių ir mechaninių prietaisų
projektavimu, gamyba, surinkimu, konstrukcija,
naudojimu, priežiūra ir remontu. Atliekamos užduotys:
(a) techninė pagalba, atliekant techninius darbus,
susijusius su įrenginių ir mechaninės instaliacijos,
prietaisų ir jų komponentų bei jų bandomųjų pavyzdžių
tyrimu ir tobulinimu; (b) įrenginių ir mechaninės
instaliacijos, prietaisų ir jų komponentų maketų
rengimas pagal nustatytas specifikacijas; (c) išsamus
medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių
reikia gamybai ir instaliacijai, apskaičiavimas pagal
pateiktas specifikacijas; (d) techninė įrenginių ir
mechaninės instaliacijos, prietaisų ir jų komponentų
gamybos, naudojimo ir remonto priežiūra pagal
specifikacijas bei nurodymus; (e) techninių įrenginių ir
mechanikos principų bei praktinių žinių taikymas,
nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas; (f)
laivų korpusų, įrangos ir krovinių saugumo standartų ir
procedūrų tobulinimas ir jų laikymosi kontrolė,
atliekant topografinius jūros darbus; (g) darbininkų,
atliekančių sausuose dokuose esančių laivų valymo,
dažymo ir remonto darbus, veiklos koordinavimas ir
priežiūra; (h) panašių užduočių atlikimas; (i)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 3115 01 Remonto doko meistras
3115 02 Mechanikos inžinerijos vertintojas 3115 03
Cecho meistras 3115 04 Aviacijos technikas

311501

Remonto doko meistras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Remonto doko meistras

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Prižiūri ir koordinuoja darbininkų, dirbančių
Explanatory
sausuosiuose dokuose, veiklą: laivų valymą, dažymą ir
notes:
remontą; analizuoja laivo projektus, planus ir techninių
sąlygų aprašus; išsiaiškina laivo matmenis, formą, plotą;
pagal pateiktas specifikacijas išsamiai paskaičiuoja
medžiagų kiekį, išlaidas bei darbo sąnaudas;
koordinuoja ir prižiūri darbininkų veiklą. Vadovauja
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kitiems darbuotojams. Potvynių metu stebi,
koordinuoja ir prižiūri laivų išvedimą iš sausojo doko.
311502

Mechanikos inžinerijos vertintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mechanikos inžinerijos vertintojas

Description:

311503

Cecho meistras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cecho meistras

Description:

311504

Aviacijos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aviacijos technikas

Description:

311505

Laivų statybos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivų statybos technikas

Description:

311506

Mašinų gamybos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mašinų gamybos technikas

Description:

311507

Oreivystės aparatų technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Oreivystės aparatų technikas

Description:

311508

Žemės ūkio mašinų technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žemės ūkio mašinų technikas

Description:

311509

Oro vėdinimo įrangos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Oro vėdinimo įrangos technikas

311510

Savaeigių mašinų technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Savaeigių mašinų technikas

Description:

311511

Dyzelinių variklių technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dyzelinių variklių technikas

Description:

311512

Dujų turbinų technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dujų turbinų technikas

Description:

311513

Šildymo, vėdinimo ir šaldymo įrenginių technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šildymo, vėdinimo ir šaldymo įrenginių technikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vadovaujant ir prižiūrint inžinieriui, atlieka technines
Explanatory
užduotis, susijusias su šildymo, vėdinimo ir šaldymo
notes:
sistemų, įrenginių ir mechaninių prietaisų projektavimu,
gamyba, surinkimu, naudojimu, technine priežiūra ir
remontu. Gali specializuotis pramonės ir prekybos
įmonių, gyvenamųjų namų ir visuomeninių pastatų
šildymo ir oro kondicionavimo sistemų bei įrenginių
eksploatavimo srityje arba užsiimti ledo gamyba ir
šaldymo sandėlių projektavimu.

311514

Pramonės mašinų ir įrankių technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pramonės mašinų ir įrankių technikas

Description:

311515

Matavimo aparatūros gamybos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Matavimo aparatūros gamybos technikas

Description:

311516

Reaktyvinių variklių technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Reaktyvinių variklių technikas

Description:
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311517

Lokomotyvų variklių technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lokomotyvų variklių technikas

Description:

311518

Tepimo technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tepimo technikas

Description:

311519

Branduolinės įrangos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Branduolinės įrangos technikas

Description:

311520

Šaldymo įrenginių technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaldymo įrenginių technikas

Description:

311521

Laivų statybos įrangos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivų statybos įrangos technikas

Description:

311522

Variklių ir jėgainių įrangos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Variklių ir jėgainių įrangos technikas

Description:

311523

Karinių laivų technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Karinių laivų technikas

Description:

311524

Branduolinės energetikos įrenginių technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Branduolinės energetikos įrenginių technikas

Description:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

542/1 365

LPK-2005

311525

Įrangos eksploatavimo ir remonto technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įrangos eksploatavimo ir remonto technikas

Description:

311526

Įrangos meistras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įrangos meistras

Description:

311527

Įrenginių eksploatavimo meistras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įrenginių eksploatavimo meistras

Description:

311528

Remonto technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Remonto technikas

Description:

311529

Mechaninių dirbtuvių technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mechaninių dirbtuvių technikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vadovaujant ir prižiūrint inžinieriui mechanikui, atlieka Explanatory
technines užduotis, susijusias su mechaninės technikos notes:
ir įrenginių projektavimu ir tobulinimu, gamyba ir
montavimu ar jų įrengimo darbais: parengia ir atlieka
bandymus bei testus, registruoja matuoklių rodmenis,
atlieka skaičiavimus, derina aparatūrą, registruoja
stebėjimų rezultatus; dirba mechaninės technikos ir
įrenginių srityse, tokiose kaip mechaniniai įrankiai,
varikliai, automobiliai, šildymo, ventiliavimo ir šaldymo
technika; parengia išsamias sąmatas darbo sąnaudoms
ir reikalingų medžiagų, skirtų gamybai ir įrengimui,
apskaičiuoti bei sudaro darbų grafikus; vykdo techninę
priežiūrą ir kontrolę, teikia techninę pagalbą
darbuotojams, dirbantiems gamyboje su mechanine
technika ir įrenginiais bei atliekantiems jų įrengimo,
eksploatavimo ir remonto darbus; tikrina atliktą darbą
ir išbando sumontuotus įrenginius, nustato jų atitikimą
techninių sąlygų ir saugumo normų aprašams; tikrina ir
reguliuoja sumontuotų ir įrengtų mechaninių įrenginių
ir prietaisų veikimą gamybos ir kituose procesuose;
taiko mechaninės inžinerijos teorijos ir praktikos žinias
nustatant bei sprendžiant pasitaikančias problemas.
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311531

Vidaus degimo variklių technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vidaus degimo variklių technikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vadovaujant ir prižiūrint inžinieriui mechanikui atlieka
Explanatory
technines užduotis, susijusias su garo, vidaus degimo ir notes:
neelektrinių varytuvų bei variklių projektavimu,
tobulinimu, gamyba, įrengimu, technine priežiūra,
eksploatavimu ir remontu: specializuojasi neelektrinių
varytuvų ir variklių, kurie naudojami automobiliams ar
pramonės ir kitokiems įrenginiams varyti. Gali
specializuotis tam tikro tipo variklių, pvz., dyzelinių ar
benzininių, srityje ar specializuoto jų pritaikymo srityje,
kaip lėktuvuose, automobiliuose ar laivuose.

3116

Cheminės technologijos technikai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Cheminės technologijos technikai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Cheminės technologijos technikai atlieka techninius
Explanatory
darbus, susijusius su cheminės technologijos tiriamuoju notes:
darbu, taip pat su šioje srityje naudojamų įrenginių
projektavimu, gamyba, konstrukcija, naudojimu,
priežiūra ir remontu. Atliekamos užduotys: (a) techninė
pagalba, atliekant techninius darbus, susijusius su
pramoninių cheminių procesų, įrenginių ar jų
bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu; (b)
chemijos pramonės įrenginių maketų rengimas pagal
nustatytas specifikacijas; (c) išsamus medžiagų kiekio ir
išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir
instaliacijai, apskaičiavimas pagal pateiktas
specifikacijas; (d) techninė chemijos pramonės
įrenginių konstrukcijos, įvedimo, naudojimo ir remonto
priežiūra, siekiant užtikrinti tinkamą jų darbą ir atitikimą
specifikacijoms ir nurodymams; (e) techninių cheminės
technologijos principų ir praktinių žinių taikymas,
nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas; (f)
techninė pagalba, susijusi su technologiniais atskirų
medžiagų, gaminių ar procesų aspektais; (g) panašių
užduočių atlikimas; (h) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3116
01 Cheminės technologijos vertintojas 3116 02
Cheminės inžinerijos technikas 3116 03 Cheminių
procesų technikas 3116 04 Gamtinių dujų gavybos ir
paskirstymo technikas

311601

Cheminės technologijos vertintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminės technologijos vertintojas

Description:

311602

Cheminės inžinerijos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminės inžinerijos technikas

Description:
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Aiškinamosios
pastabos:

Vadovaujant ir prižiūrint inžinieriui chemikui, atlieka
Explanatory
technines užduotis, tobulinant ir tiriant cheminius ar
notes:
fizikinius medžiagų keitimo procesus, projektuojant ir
konstruojant, montuojant, prižiūrint, eksploatuojant ir
remontuojant chemijos pramonės įmones: parengia ir
atlieka bandymus, atlieka tyrimus, registruoja
matuoklių rodmenis, atlieka skaičiavimus, derina
matavimo ir valdymo įrangą, registruoja stebėjimų
rezultatus, kuria naujus ir tobulina naudojamus
procesus bei gamybos priemones; parengia išsamias
medžiagų ir darbo sąnaudų sąmatas, kurių reikia
statant ir įrengiant įmones bei sudarant darbų grafikus;
tikrina ir reguliuoja sumontuotus cheminių procesų
įrenginius; atlieka cheminių procesų įrenginių techninę
priežiūrą ir kontrolę; teikia techninę pagalbą
darbuotojams, dirbantiems statant, įrengiant, prižiūrint,
eksploatuojant ir remontuojant chemijos pramonės
įmones; tikrina ir išbando sumontuotus arba įrengtus
įrenginius, nustato jų atitikimą projektiniams
techniniams reikalavimams ir saugos normoms; taiko
cheminės inžinerijos teorijos ir praktikos žinias,
išsiaiškinant ir sprendžiant iškylančius uždavinius.

311603

Cheminių procesų technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminių procesų technikas

Description:

311604

Gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo technikas

Description:

311605

Chemijos laboratorijos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Chemijos laboratorijos technikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Chemijos laboratorijos technikas padeda tirti cheminių
medžiagų prigimtį, sandarą, sudėtį, chemines savybes,
jų panaudojimo galimybes bei tobulina tyrimo
metodus. Atlieka maisto produktų, pramonės žaliavų ir
gaminių cheminę analizę bei parenka tyrimo metodus.
Tiria oro, vandens, dirvožemio užterštumo lygį, atlieka
teismo ekspertizės tyrimus. Įvertina žaliavų bei
galutinės produkcijos kokybę, sprendžia medžiagų
sandėliavimo, naudojimo bei taupymo problemas.
Technikas, dirbantis įmonėse, parengia instrukcijas,
pagal kurias kiekvienam gamybos etapui ruošiamos
žaliavos, nustatoma gamybos procesų trukmė ir
temperatūra. Dirba analitiku valstybinių ir privačių
įmonių, mokslinio tyrimo institutų, sveikatos centrų,
aplinkos apsaugos tarnybų, mokymo įstaigų chemijos
laboratorijose. Tenka dirbti su nuodingomis
cheminėmis ar radioaktyviomis medžiagomis.

Explanatory
notes:
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311606

Naftos verslovės technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naftos verslovės technikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vadovaujant ir prižiūrint inžinieriui chemikui, atlieka
technines užduotis, dalyvauja tobulinant žalios naftos
perdirbimo procesus, projektuojant, konstruojant,
statant, paleidžiant, prižiūrint, eksploatuojant ir
remontuojant naftos perdirbimo įmones. Gali
specializuotis žalios naftos perdirbime ir kitų naftos
produktų gamyboje, kaip antai, benzino, parafininio
kuro ir tepamųjų alyvų bei tepalų gamyboje.

Explanatory
notes:

3117

Gavybos ir metalurgijos technikai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gavybos ir metalurgijos technikai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gavybos ir metalurgijos technikai atlieka technines
Explanatory
užduotis, susijusias su metalurgijos tiriamuoju darbu,
notes:
tobulinant kietųjų mineralų, naftos ir dujų gavybos
būdus, o taip pat su kasyklų ir jų įrenginių, naftos ir
dujų transportavimo ir saugojimo sistemų bei įrenginių
ir metalų gavybos iš rūdynų ir gryninimo įrangos
projektavimu, statyba, eksploatacija ir remontu.
Atliekamos užduotys: (a) techninė pagalba, susijusi su
procesų, kuriais nustatomos metalų ir naujų lydinių
savybės, arba su naujų kietųjų mineralų, naftos ir
gamtinių dujų gavybos metodų, naftos ir gamtinių dujų
transportavimo ir saugojimo sistemų tyrimais ir
tobulinimu arba su bandomųjų pavyzdžių testavimu;
(b) techninė pagalba atliekant geologinę ir topografinę
žvalgybą, projektuojant ar maketuojant naftos,
gamtinių dujų ir mineralų rūdų gavybos ir
transportavimo sistemas bei mineralų ir metalų
apdorojimo ir rafinavimo gamyklas; (c) išsamus
medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių
reikia mineralų, naftos ir gamtinių dujų paieškai,
gavybai ir transportavimo projektams ir gamykloms,
taip pat mineralų apdorojimo ar rafinavimo
gamykloms, įvertinimas pagal pateiktas specifikacijas;
(d) techninė mineralų rūdos, naftos ir gamtinių dujų
paieškos, gavybos, transportavimo ir saugojimo
įrenginių ir mineralų apdorojimo gamyklų statybos,
naudojimo ir remonto priežiūra, siekiant užtikrinti
sklandų jų darbą ir atitikimą specifikacijoms ir
nurodymams; (e) techninių naftos ir dujų gavybos,
transportavimo ir saugojimo bei metalurgijos principų
ir praktinių žinių taikymas, identifikuojant ir sprendžiant
darbe kylančias problemas; (f) panašių užduočių
atlikimas; (g) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3117 01 Naftos ir dujų
gręžinių apdorojimo rūgštimi technikas 3117 02 Naftos
ir dujų gręžinių cementuotojas 3117 03 Naftos ir dujų
gręžinių torpeduotojas 3117 04 Kasybos technikas

311701

Naftos ir dujų gręžinių apdorojimo rūgštimi technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Naftos ir dujų gręžinių apdorojimo rūgštimi technikas

311702

Naftos ir dujų gręžinių cementuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naftos ir dujų gręžinių cementuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka technines su naftos ir gamtinių dujų gręžinių
eksploatavimu susijusias užduotis, kuriomis siekiama
užtikrinti sklandų gręžinių darbą, atitikimą techniniams
reikalavimams ir nurodymams: cementuoja naftos ir
dujų gręžinių sienas; tyrinėja susiformavusias uolienas
ir nustato, kokios sąlygos yra gręžiniuose, numato
cementavimo būdą; apskaičiuoja reikiamą cemento
kiekį, prižiūri cemento maišymo operaciją ir jo
įpurškimą į numatytas gręžinio vietas; apskaičiuoja
cemento kietėjimo trukmę, patikrina užbaigtą darbą,
stebėdamas, ar šulinyje nėra protėkių, nuotėkių ar
sunkimosi. Prižiūri dirbančius darbininkus, taip pat
gręžimo skysčius maišančius darbininkus. Reguliuoja
slėgį, kontroliuoja nereguliariai eksploatuojamus
gręžinius.

Explanatory
notes:

311703

Naftos ir dujų gręžinių torpeduotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naftos ir dujų gręžinių torpeduotojas

Description:

311704

Kasybos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kasybos technikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vadovaujant ir prižiūrint metalurgo – gavybos
Explanatory
specialisto, technikas atlieka technines užduotis,
notes:
susijusias su metalurgijos tiriamuoju darbu, o taip pat
su kasyklų ir jų įrenginių įrengimu, eksploatavimu ir
remontu: parengia ir atlieka eksperimentinius
bandymus, atlieka tyrimus ir registruoja matuoklių
rodmenis, atlieka skaičiavimus, derina įrangą,
registruoja stebėjimų duomenis; kuria naujus ir
tobulina naudojamus rūdų išgavimo ir metalų
perdirbimo būdus; padeda kontroliuoti rūdų išgavimo
ir metalų perdirbimo procesus, reguliuoja
temperatūras, mišinius ir kitas perdirbimo sąlygas; taiko
metalurgijos gavybos teorijos ir praktikos žinias
formuluojant ir sprendžiant iškylančius uždavinius.

311705

Naftos ir gamtinių dujų gavybos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naftos ir gamtinių dujų gavybos technikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vadovaujant ir prižiūrint inžinieriui, atlieka technines
užduotis naftos ir gamtinių dujų gavybos, kaupimo ir
transportavimo darbuose: parengia brėžinius, įvertina
darbų apimtis ir parengia planuojamų gręžimo darbų
atlikimo grafikus; tikrina gręžinius ir matuoja slėgį,
temperatūras, įvertina gręžiamų sluoksnių parametrus

Explanatory
notes:
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ir kitus veiksnius; padeda parengti ir paleisti gręžinių į
eksploatavimą, kontroliuoja dujų ar naftos srautus ir
naftos valymą nuo priemaišų ir vandens; padeda atlikti
eksploatacinių gręžinių ir kaupimo talpyklų bei
transportavimo sistemų techninę priežiūrą, registruoja
gamybos rodiklius ir kitokius duomenis; taiko naftos ir
gamtinių dujų gavybos teorijos ir praktikos žinias
iškylančioms problemoms nustatyti ir išspręsti. Gali
padėti geologinių ir geografinių tyrimų metu, žvalgant
ir įvertinant naftos ir dujų telkinių vietoves bei
matmenis.
311706

Liejamosios metalurgijos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Liejamosios metalurgijos technikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka technines užduotis, tiriant metalų ir jų lydinių
Explanatory
savybes, kuriant naujus lydinius, gaminant bei
notes:
perdirbant juos: parengia ir atlieka eksperimentinius
bandymus, tyrimus ir analizes, registruoja matuoklių
rodmenis, atlieka skaičiavimus, derina įrangą,
registruoja stebėjimų duomenis ir padeda tirti fizines
metalų ir lydinių savybes, kitas jų charakteristikas,
tobulina metalų gavybos procesus; padeda vykdyti
metalų gamybos ir apdorojimo procesų techninę
priežiūrą lydant metalus, gaminant lydinius, karštai ir
šaltai valcuojant, liejant, kalant, štampuojant, termiškai
apdorojant, padengiant kitais metalais; tikrina metalų ir
jų lydinių pavyzdžius, pusgaminius ir gatavus gaminius
dėl priemaišų kiekio, įskilimų ir kitokių defektų,
nustatant jų atitikimą techniniams reikalavimams; taiko
fizinės metalurgijos teorijos ir praktikos žinias
formuluojant ir sprendžiant iškylančius uždavinius. Gali
specializuotis liejime.

311707

Radioaktyviųjų mineralų metalurgijos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radioaktyviųjų mineralų metalurgijos technikas

Description:

311708

Gręžinių apdorojimo rūgštimi technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gręžinių apdorojimo rūgštimi technikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Nagrinėja sąlygas gręžimo šuliniuose, uolienų
susiformavimą. Rūgštimis išbando naftos gręžinius,
siekia išsiaiškinti, ar yra galimybė padidinti gavybos
apimtis: numato rūgščių rūšį, apskaičiuoja kiekį ir
poveikio stiprumą, nustato bandymo periodą,
metodus; reguliuoja maišymo ir siurbimo įrangą,
prižiūri rūgščių maišymą, kontroliuoja rūgščių siurbimą
vamzdžiais ir jų nukreipimą į uolienų sluoksnius;
baigdamas darbą pašalina rūgščių perteklių.

Explanatory
notes:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

548/1 365

LPK-2005

311709

Gręžinių likvidavimo technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gręžinių likvidavimo technikas

Description:

311710

Budintis technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Budintis technikas

Description:

3118

Braižytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Braižytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Braižytojai braižo techninius brėžinius, žemėlapius ir
Explanatory
iliustracijas iš eskizų, pasinaudodami matmenimis ir
notes:
kitais duomenimis bei kopijuoja piešinius ir brėžinius
ant spausdinimo plokščių. Atliekamos užduotys: (a)
darbinių brėžinių iš eskizų ir inžinerijos bei
projektuotojų specifikacijų rengimas bei mašinų ir
įrenginių gamybos ir įdiegimo arba pastatų, užtvankų,
tiltų, kelių ir kitų architektūros bei statybos inžinerijos
projektų statybos, modifikavimo, eksploatavimo ir
remonto tikslams tikrinimas; (b) darbas su
kompiuteriniais braižymo įrenginiais kuriant, keičiant ir
pateikiant galutinius darbinių brėžinių variantus
skaitmenimis ar popieriuje; (c) darbas su skaitmenine
brėžinių atkūrimo įranga, kuria darbiniai brėžiniai,
žemėlapiai ir kiti piešiniai pateikiami skaitmenimis; (d)
erdvinių įtaisų naudojimas, kad topografinius duomenis
būtų galima pateikti analogine ar skaitmenine forma,
bei šių ir kitų duomenų naudojimas rengiant ir
modifikuojant topografinius, hidrografinius,
bendruosius ir kt.žemėlapius; (e) žinynų, brošiūrų ir
technikos vadovų (knygų), susijusių su įrangos
instaliacija, eksploatacija ir remontu, iliustracijų
rengimas ir tikrinimas; (f) brėžinių ir piešinių
kopijavimas ant akmens ar metalo formų spausdinimo
tikslams; (g) panašių užduočių atlikimas; (h)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 3118 01 Braižytojas 3118 02
Architektūrinių brėžinių braižytojas 3118 03 Žemėlapių
ir jūrlapių braižytojas 3118 04 Štampų ir matricų
braižytojas

311801

Braižytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Braižytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Braižytojas braižo tikslius techninius brėžinius, parengia Explanatory
darbo planus statybos, gamybos ir kitokiems
notes:
inžineriniams projektams, kuriems įgyvendinti reikalingi
eskizai, darbo brėžiniai ir specifikacijos, rengia
diagramas bei ant spausdinimo plokščių kopijuoja
piešinius ir brėžinius: tikrina projektinius matmenis,
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eskizus ir specifikacijas, atlieka papildomus visų
matmenų, paviršių plotų, tūrių skaičiavimus; jei tai
būtina, konsultuojasi su projektuotoju dėl projekto
koregavimo ; remdamasis žiniomis apie medžiagų
savybes, gamybos procesus, statybų specifiką, rengia
tikslius ir išsamius darbo brėžinius ir nurodo visas
reikiamas specifikacijas mechanizmams ir įrangai
gaminti, pastatams, tiltams, damboms, keliams ir
kitoms civilinės inžinerijos konstrukcijoms įrengti. Gali
specializuotis tam tikrų inžinerinių gaminių ar
konstrukcijų, tokių kaip matricos ir įrankiai, lėktuvai ar
laivai@gamybos bei įrengimo darbo brėžinių darymo
srityje, ir būti tam darbui paskirti.
311802

Architektūrinių brėžinių braižytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Architektūrinių brėžinių braižytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pagal architekto nurodytus matmenis, eskizus ir
Explanatory
specifikacijas braižo pastatų darbo brėžinius bei atlieka notes:
(3118 01 Braižytojo) pareigybėje aprašytas užduotis
tačiau daugiau specializuojasi parengiant pastatų
statybos darbo brėžinius ir išsamias specifikacijas.

311803

Žemėlapių ir jūrlapių braižytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žemėlapių ir jūrlapių braižytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Remdamasis atliktų tyrimų ir kitokiais duomenimis,
Explanatory
braižo žemėlapius ir kartografinius planus: surenka
notes:
stebėjimų duomenis, aerofotogrametrines nuotraukas,
informacinius žemėlapius, vietovių pavadinimus ir kitą
užregistruotą topografinę informaciją apie vietovių
ribas, jų išsidėstymą, komunikacijų tinklus ir kitus
duomenis, kurie turi būti pažymėti žemėlapyje ar
kartografiniame plane; parenka ir nustato žemėlapiui ar
kartografiniam planui reikiamą mastelį, pagal pasirinktą
arba nurodytą mastelį sumažina informacinius
duomenis, pažymi juos ir nubraižo reikiamų matmenų
žemėlapius arba planus; parengia, peržiūri ir kopijuoja
topografinius, politinius, klimatinius, ekonominius,
sociologinius, jūrinius ir kitokius žemėlapius bei
kartografinius planus. Gali specializuotis tam tikros
rūšies žemėlapių ar kartografinių planų kūrime ir būti
tam darbui paskirti.

311804

Štampų ir matricų braižytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Štampų ir matricų braižytojas

Description:

311805

Techninių brėžinių braižytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Techninių brėžinių braižytojas

Description:
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311806

Statybos inžinerijos objektų braižytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statybos inžinerijos objektų braižytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pagal projektinius matmenis braižo civilinės inžinerijos Explanatory
objektų projektų darbo brėžinius, eskizus ir
notes:
specifikacijas: specializuojasi ruošiant darbo brėžinius ir
išsamias specifikacijas tiltų, dambų, tunelių,
geležinkelių, kelių, pramonės ir kitokių didelės apimties
statinių statybai, nutekamųjų vandenų ir potvynių
kontroliavimo sistemų bei kitokių civilinės inžinerijos
projektų įrengime. Gali specializuotis ruošiant didelių
plieninių ir gelžbetonio konstrukcijų gamybos darbo
brėžinius ir būti tam darbui paskirti.

311807

Elektrotechninių gaminių braižytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrotechninių gaminių braižytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Braižo aiškius, galutinius, tikslius ir detaliuosius
Explanatory
brėžinius, remdamasis nurodytais matmenimis
notes:
parengia eskizus, darbo planus bei, naudodamasis
bendraisiais ar daliniais brėžiniais, patikrina
specifikacijas, skirtas inžineriniams tikslams ir elektros
mechanizmams, įrangai ir sistemoms gaminti bei
įrengti: tikrina brėžinių specifikacijas, matmenis,
eskizus, skaičiavimus ir kitus duomenis, kuriuos pateikia
inžinierius projektuotojas ir patikslina techninius
reikalavimus; parengia darbo brėžinius, diagramas ir
išsamias specifikacijas elektrotechniniams įtaisams ir
įrenginiams bei sistemoms gaminti ir įrengti, tiesti
elektros laidus bei juos remontuoti; esant reikalui
apskaičiuoja arba pateikia papildomus skaičiavimus,
susijusius su visų komponentų matmenimis, paviršių
plotais, tūriais, mase ir kitais parametrais, derina juos
prie bendrųjų techninių reikalavimų; sujungdamas
atskirus brėžinius ir diagramas, parengia įtaisų arba
įrenginių surinkimo dokumentaciją, padaro galutinius ir
išsamius surinkimo brėžinius; kontroliuoja, kad projekte
būtų numatyti visi saugumo technikos reikalavimai ir,
esant reikalui, konsultuojasi su projekto inžinieriais; prie
brėžinio prideda gamyboje reikalingas nuorodas ir
papildomą informaciją, tokią kaip: laidų skaičius,
izoliacijos tipas, nurodytų matmenų atskaitos taškai ir
centrinės ertmės, reikiamas šiluminis apdorojimas,
tepimo vietos ir taškai, ir kt. Gali specializuotis tam tikrų
elektros prietaisų gamybos darbo brėžinių rengime ir
būti tam darbui paskirti.

311808

Elektroninių gaminių braižytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektroninių gaminių braižytojas

Description:
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311809

Šildymo ir vėdinimo sistemų braižytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šildymo ir vėdinimo sistemų braižytojas

Description:

311810

Jūrų inžinerijos braižytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jūrų inžinerijos braižytojas

Description:

311811

Mechanikos inžinerijos braižytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mechanikos inžinerijos braižytojas

Description:

311812

Statybos technikos braižytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statybos technikos braižytojas

Description:

311813

Aviacijos technikos braižytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aviacijos technikos braižytojas

Description:

311814

Geologinių žemėlapių braižytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geologinių žemėlapių braižytojas

Description:

311815

Technologinių įrankių ir įtaisų braižytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Technologinių įrankių ir įtaisų braižytojas

Description:

311816

Litografijos braižytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Litografijos braižytojas

Description:

Aiškinamosios

Pateikia nespalvotus ar spalvotus matmenis,

Explanatory
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pastabos:

litografinių akmenų eskizus, fotograviūras: ranka
notes:
atkuria įvairiaspalvius projektus, iš pradžių kiekvienos
spalvos sekcijas atskirai, o po to surenka visą tokių
matmenų rinkinį fotograviūroms gaminti; per kalkę
kopijuoja brėžinius, skirtus perkėlimui į medinius
spausdinimo blokus ar spausdinimo velenus; keičia
spalvų ir atspalvių tonus reprodukuojamose kopijose ir
prideda papildomų detalių ar spalvų fotografinių ar
litografinių spaudų plokštėse. Ant originalių piešimo
akmenų ar plokščių gali piešti litografinių spaudų
ruošinius, pieštuku ar tušu (specialiu rašalu) gali
užpildyti ir ištaisyti kietąsias piešinio dalis ar
nutrūkusias linijas.

311817

Techninis braižytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Techninis braižytojas

Description:

311818

Topografinių žemėlapių braižytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Topografinių žemėlapių braižytojas

Description:

311819

Technologijos iliustruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Technologijos iliustruotojas

Description:

311820

Techninių spaudinių iliustruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Techninių spaudinių iliustruotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Piešia technines informacinių leidinių ir brošiūrų
Explanatory
iliustracijas, rengia žinynus ir technikos vadovus, skirtus notes:
įvairiai techninei įrangai įrengti, eksploatuoti ir
remontuoti: parengia ir tikrina techninių instrukcijų
iliustracijas, skirtas įvairiems mechanizmams ir įrangai
surinkti, įrengti, eksploatuoti, prižiūrėti ir remontuoti;
patikrina produkcijos, mechanizmų ir įrangos
iliustracijas, padarytas kopijas ir specifikacijas,
fotografijas ar eksperimentinius maketus bei kitą
atitinkamą dokumentaciją ir surenka reikalingus
duomenis; reikiamų tipų iliustracijoms parenka
tinkamus braižymo metodus ir būdus; parengia
scheminius, perspektyvinius, sekcinius, iškiliuosius ir
kitokius piešinius techninėms charakteristikoms@,
tokioms kaip iliustruojamo objekto sudedamųjų dalių
sąryšis ir surinkimo seka, demonstruoti, arba veikimo
bei derinimo metodams, techninės priežiūros ir
eksploatavimo procedūroms bei saugumo sąlygoms
iliustruoti.
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3119

Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima fizinių mokslų ir inžinerijos
Explanatory
technikus, kurie nepriskiriami kitiems 311 grupės
notes:
“Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai” pogrupiams.
Čia, pavyzdžiui, turėtų būti priskiriami tie, kurie padeda
inžinieriams, sprendžiantiems inžinerinius gamybos
klausimus, atliekantiems laiko ir judesių tyrimus ar
įvertinantiems gamybos išlaidas ir jai reikiamą
medžiagų kiekį. Tokiais atvejais jų atliekamos užduotys
yra šios: (a) duomenų rinkimas ir techninė pagalba, kai
rengiami: - planavimo ir gamybos metodai@ efektyvaus, saugaus ir ekonomiško personalo,
medžiagų ir įrenginių panaudojimo duomenys@ darbo metodai ir operacijų atlikimo tvarka bei jų
įgyvendinimo priežiūra@ - darbo laiko ir judesių
organizavimo aspektai@ - efektyvus įmonės ar įstaigos
išplanavimas; (b) dalyvavimas darbuose, susijusiuose su
galimų pavojų išaiškinimu ir darbo saugos veiksmų ir
įrenginių panaudojimu; (c) duomenų rinkimas ir
techninė pagalba, apskaičiuojant statybos ir
architektūros projektų lėšas, kiekybę, atliekant jų
kontrolę; (d) panašių užduočių atlikimas; (e)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 3119 01 Pramonės gamybos
ekonominio veiksmingumo organizavimo technikas
3119 02 Pramonės išdėstymo organizavimo technikas
3119 03 Racionalaus darbo organizavimo technikas
3119 04 Planavimo (organizavimo) technikas

311901

Pramonės gamybos ekonominio veiksmingumo organizavimo technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pramonės gamybos ekonominio veiksmingumo
organizavimo technikas

Description:

311902

Pramonės išdėstymo organizavimo technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pramonės išdėstymo organizavimo technikas

Description:

311903

Racionalaus darbo organizavimo technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Racionalaus darbo organizavimo technikas

Description:

311904

Planavimo (organizavimo) technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Planavimo (organizavimo) technikas

Description:
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311905

Gamybos procesų organizavimo technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gamybos procesų organizavimo technikas

Description:

311906

Saugumo technikos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Saugumo technikos technikas

Description:

311907

Sistemų (išskyrus kompiuterių) projektavimo technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sistemų (išskyrus kompiuterių) projektavimo technikas

Description:

311908

Laiko sąnaudų ir darbo operacijų trukmės tyrimo technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laiko sąnaudų ir darbo operacijų trukmės tyrimo
technikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka laiko ir judėjimo tyrimus vadovaujant ir
Explanatory
prižiūrint laiko ir judėjimo tyrimų inžinieriui: stebi ir
notes:
matuoja darbininko veiksmus, skaičiuoja ir registruoja,
kiek laiko jis užtrunka ir kokius judesius atlieka tam
tikrai operacijai atlikti, kokius naudoja darbo metodus
ir kokia yra įprastinė darbo sparta; rengia grafikus,
diagramas darbo srautui pailiustruoti, judėjimo
maršrutus, grindų išdėstymą, medžiagų pateikimą,
mechanizmų panaudojimą ir kitą informaciją; padeda
nustatyti nereikalingas pastangas, apskaičiuoti
optimalų darbą ir gamybos standartus, parengia
rekomendacijas efektyvesniam ir ekonomiškesniam
personalo ir įrenginių panaudojimui. Gali padėti laiko ir
judėjimų tyrimo inžinieriui įdiegiant rekomendacinius
pakeitimus darbo procedūrose ir užduočių vykdyme.

311909

Ekonomiškos gamybos metodų technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ekonomiškos gamybos metodų technikas

Description:

311910

Darbo laiko analizės technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbo laiko analizės technikas

Description:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

555/1 365

LPK-2005

311911

Darbų apimties įvertinimo technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbų apimties įvertinimo technikas

Description:

311912

Standartizacijos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Standartizacijos technikas

Description:

311913

Technologijų technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Technologijų technikas

Description:

311914

Televizijos laidų rengimo grafikų sudarytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Televizijos laidų rengimo grafikų sudarytojas

Description:

311915

Gamybos parengimo technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gamybos parengimo technikas

Description:

312

Jaunesnieji kompiuterijos specialistai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Jaunesnieji kompiuterijos specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji kompiuterijos specialistai padeda
Explanatory
mikrokompiuterių ir standartinių programų paketų
notes:
vartotojams, kontroliuoja ir naudoja kompiuterius ir jų
išorinius įrenginius, atlieka ribotas programavimo
užduotis, susijusias su kompiuterių aparatūrinės ir
programinės įrangos įdiegimu ir naudojimu.
Pagrindinės atliekamos užduotys: pagalba
mikrokompiuterių ir standartinių programinės įrangos
sistemų vartotojams įdiegimo metu ir iškilus
problemoms; naujų kompiuterių programų įdiegimas
atsižvelgiant į tam tikras aparatūrinės dalies ir
operacinių sistemų konfigūracijas ir naujų išorinių
įrenginių įdiegimas; esamų programų nedidelis
keitimas ar taisymas jas atnaujinant ar naudojant;
kompiuterių ir išorinių įrenginių naudojimas ir
kontroliavimas; kompiuterinių darbų organizavimas;
kompiuterio veiksmų registravimas; atsarginių kopijų ir
atsarginės įrangos organizavimas; pramoninių robotų
paleidimas ir programavimas tam tikroms funkcijoms
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atlikti ir jų darbo kontroliavimas. Jaunesniesiems
kompiuterijos specialistams gali vadovauti vadovai
arba specialistai. Jie patys gali vadovauti kitiems
darbuotojams. Šios grupės profesijos skirstomos į
tokius pogrupius: 3121 Kompiuterijos specialistų
asistentai 3122 Kompiuterių įrangos operatoriai 3123
Pramoninių robotų kontrolieriai
3121

Kompiuterijos specialistų asistentai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kompiuterijos specialistų asistentai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kompiuterijos specialistų asistentai padeda
Explanatory
mikrokompiuterių ir standartinių programų paketų
notes:
vartotojams įdiegimo metu ir iškilus problemoms,
įdiegia naujas kompiuterines programas į tam tikras
aparatūrinės dalies ir operacinių sistemų konfigūracijas,
įdiegia naujus išorinius įrenginius, naudoja ir atnaujina
vartojamas programas, kai ką keičia ar pataiso. Visa tai
jie daro, vadovaujami kompiuterijos specialistų.
Atliekamos užduotys: (a) pagalba mikrokompiuterių ir
standartinių programinės įrangos sistemų vartotojams
įdiegimo metu arba iškilus problemoms; (b) naujų
kompiuterinių programų įdiegimas į tam tikras
aparatūrinės dalies ir operacinių sistemų konfigūracijas;
(c) naujų išorinių įrenginių įdiegimas ir būtinų
parametrų pakeitimas operacinėse sistemose; (d)
kompiuterinių programų įdiegimas, priežiūra ir
atnaujinimas, nedidelis jų pataisymas ir pakeitimas
vadovaujant kompiuterių specialistams; (e)
kompiuterinių programų ir įdiegimo dokumentų
tvarkymas ir atnaujinimas; (f) teorinių ir praktinių žinių
bei principų taikymas programavimo ir kompiuterijos
srityse, identifikuojant ir sprendžiant darbo eigoje
kylančias problemas; (g) panašių užduočių atlikimas; (h)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 3121 01 Kompiuterinio ryšio
specialisto asistentas 3121 02 Kompiuterių duomenų
bazių analitiko asistentas 3121 03 Kompiuterių
konstruktoriaus asistentas 3121 04 Kompiuterių
programuotojo asistentas

312101

Kompiuterinio ryšio specialisto asistentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompiuterinio ryšio specialisto asistentas

Description:

312102

Kompiuterių duomenų bazių analitiko asistentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompiuterių duomenų bazių analitiko asistentas

Description:

312103

Kompiuterių konstruktoriaus asistentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompiuterių konstruktoriaus asistentas

Description:
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312104

Kompiuterių programuotojo asistentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompiuterių programuotojo asistentas

Description:

312105

Kompiuterių sistemų analitiko asistentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompiuterių sistemų analitiko asistentas

Description:

312106

Kompiuterių sistemų projektuotojo asistentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompiuterių sistemų projektuotojo asistentas

Description:

312107

Kompiuterių vartotojų paslaugų specialisto asistentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompiuterių vartotojų paslaugų specialisto asistentas

Description:

312108

Kompiuterių technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompiuterių technikas

Description:

312109

Kompiuterių sistemų projektavimo technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompiuterių sistemų projektavimo technikas

Description:

312110

Informacijos technologijų specialisto asistentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Informacijos technologijų specialisto asistentas

Description:

312111

Informacijos technologijų sistemos eksploatavimo technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Informacijos technologijų sistemos eksploatavimo
technikas

Description:
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Aiškinamosios
pastabos:

Technikas, kuris, dažniausiai informacijos technologijų Explanatory
sistemos eksploatavimo inžinieriaus vadovaujamas ir
notes:
prižiūrimas, atlieka techninio pobūdžio užduotis,
susijusias informacijos technologijų naudojimu
inžineriniams gamybos arba kitokiems klausimams
spręsti. Jis užtikrina įvairių vartotojo duomenų
išsaugojimą informacijos technologijų sistemos
duomenų bazėje. Geba parinkti, atnaujinti, įdiegti
darbui asmeninį vartotojo kompiuterį, projektuoti ir
eksploatuoti kompiuterių tinklus, konsultuoti klientus
aparatinės ir programinės įrangos klausimais.
Kokybiškai ir laiku atlieka kompiuterių įrengimą ir
eksploatavimą, jų techninę priežiūrą ir diagnostiką,
kompiuterių tinklų administravimą, operacinės
sistemos priežiūrą. Nuolat tobulina programinę įrangą,
rūpinasi jos įrengimu, testavimu, trikčių aptikimu ir jų
pašalinimu. Gerina darbą, susijusį su patikimu
duomenų saugojimu informacijos technologijų
sistemos duomenų bazėje. Sėkmingai techniko veiklai
padeda gebėjimas nustatyti ir spręsti technines
problemas, puikus kompiuterių komponentų ir
operacinių sistemų išmanymas, domėjimasis
informacijos technologijų sistemų naujovėmis, geri
bendravimo su klientais įgūdžiai, kruopštumas,
atsakingumas. Technikas materialiai atsakingas asmuo.
Jis prižiūri kompiuterinę techniką, rūpinasi jos
atnaujinimu, technine priežiūra ir remontu. Tvarko
kompiuterinės technikos užsakymų žurnalą. Ją pristato
užsakovams, rūpinasi jos įrengimu ir technine priežiūra.
Renka naujausią informaciją apie kompiuterių įrangos
naudojimą ir jos komponentų kainas.

312112

Raštinės kompiuterizavimo technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Raštinės kompiuterizavimo technikas

Description:

3122

Kompiuterių įrangos operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kompiuterių įrangos operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kompiuterių įrangos operatoriai naudoja ir kontroliuoja Explanatory
išorinius ir kitus kompiuterinius įrenginius, naudojamus notes:
skaitmeniniams duomenims užrašyti, laikyti, perduoti,
apdoroti ir jiems pavaizduoti raidžių, skaičių ar grafų
forma ekrane, popieriuje ar juostoje. Atliekamos
užduotys: (a) išorinių ir kitų kompiuterinių įrenginių,
naudojamų skaitmeniniams duomenims užrašyti,
saugoti, perduoti ir jiems pavaizduoti raidžių, skaičių ar
grafų forma ekrane, popieriuje ar juostoje, atsižvelgiant
į vartotojų pageidavimus, naudojimas ir kontrolė; (b)
kompiuterinių darbų organizavimas pagal vartotojų
poreikius, užtikrinant jų savalaikį, saugų ir efektyvų
atlikimą; (c) magnetinių juostų ir diskų, kurių reikia
duomenims apdoroti ar užrašyti mašininiu formatu,
montavimas bei diskų ir juostų bibliotekos
organizavimas; (d) kompiuterinių operacijų žurnalo
sudarymas; (e) atsarginių operacijų atlikimas,
atsižvelgiant į nustatytas procedūras; (f) teorinių ir
praktinių žinių bei principų taikymas kompiuterijos ir
išorinių įrenginių srityje, nustatant ir sprendžiant
problemas, kylančias naudojant, taisant ar keičiant
kompiuterinę įrangą; (g) panašių užduočių atlikimas; (h)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
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profesijų pavyzdžiai: 3122 01 Kompiuterių įrangos
operatorius 3122 02 Periferinės kompiuterių įrangos
operatorius
312201

Kompiuterių įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompiuterių įrangos operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kompiuterių įrangos operatorius programuoja ir įdiegia Explanatory
į įmonės veiklą programinius produktus, kurie tenkintų notes:
vartotojų poreikius ir būtų orientuoti į konkrečios
organizacijos veiklos perspektyvą: rengia technines
užduotis kompiuterizuotoms informacinėms sistemoms
diegti; atlieka visų lygių informacinių sistemų
formavimo ir jų techninės priežiūros darbus įvairiose
organizacijose bei įstaigose; tvarko duomenų bazes ir
vietinius tinklus, užsiima informacijos paieška; kuria ir
prižiūri tam tikros srities specializuotas duomenų
bazes, administruoja interneto svetainę; turi gebėti
efektyviai tenkinti įvairiausių sričių vartotojų poreikius,
įvertinti informaciją bei ją formalizuoti diegiant
kompiuterizavimą; Gali specializuotis apdorojant
komercinius, mokslinius, inžinerinius ir kitokius
duomenis pagal atitinkamas jų tvarkybos instrukcijas.

312202

Periferinės kompiuterių įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Periferinės kompiuterių įrangos operatorius

Description:

3123

Pramoninių robotų kontrolieriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pramoninių robotų kontrolieriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pramoninių robotų kontrolieriai paleidžia pramonės
robotus ar perprogramuoja juos, kad jie galėtų atlikti
tam tikras funkcijas, kontroliuoja jų darbą, atlieka
pagrindinius eksploatavimo darbus ir taiso robotus
darbo vietoje. Atliekamos užduotys: (a) pramoninių
robotų programavimas ir perprogramavimas, kad jie
galėtų atlikti tam tikras numatytas funkcijas; (b)
pramoninių robotų paleidimas; (c) nuolatinio
pramoninių robotų darbo kontroliavimas ir
užtikrinimas; (d) bandymas kontroliuoti, numatyti ir, jei
galima, užkirsti kelią pramoninių robotų veiklos
sutrikimams, atidžiai ir reguliariai kontroliuojant jų
darbą; (e) robotų mechanizmų pareguliavimas ar
pataisymas darbo vietoje; (f) panašių užduočių
atlikimas; (g) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3123 01 Robotų
kontrolierius 3123 02 Robotų technikas

Explanatory
notes:

312301

Robotų kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Robotų kontrolierius

312302

Robotų technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Robotų technikas

Description:

313

Optinės ir elektroninės įrangos operatoriai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Optinės ir elektroninės įrangos operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Optinės ir elektroninės įrangos operatoriai
Explanatory
fotografuoja, dirba su kino ir vaizdo kameromis bei
notes:
kitais įrenginiais, kuriais įrašomas ir redaguojamas
vaizdas ir garsas, valdo radijo ir televizijos transliacijos
ir telekomunikacijų įrangą bei sistemas ir techninę
įrangą, naudojamą medicininės diagnostikos ar
gydymo srityje. Pagrindinės atliekamos užduotys:
fotografavimas; kino ir vaizdo kamerų bei kitos įrangos,
skirtos vaizdui ir garsui įrašyti bei redaguoti, valdymas;
radijo ir televizijos transliavimo įrangos ir
telekomunikacijų sistemų techninio funkcionavimo
kontroliavimas; techninės įrangos, naudojamos ligai ar
sutrikimams diagnozuoti ir gydyti, eksploatuoti. Šios
grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 3131
Fotografai, vaizdo ir garso įrašymo įrangos operatoriai
3132 Radijo ir televizijos transliavimo ir
telekomunikacijų įrangos operatoriai 3133 Medicininės
įrangos operatoriai 3139 Kitur nepriskirti optinės ir
elektroninės įrangos operatoriai

3131

Fotografai, vaizdo ir garso įrašymo įrangos operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Fotografai, vaizdo ir garso įrašymo įrangos operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Fotografai, vaizdo ir garso įrašymo įrangos operatoriai
fotografuoja, kontroliuoja kino ir vaizdo kamerų bei
kitokios garso ir vaizdo įrašymo ir montavimo
aparatūros darbą. Atliekamos užduotys: (a)
fotografavimas reklamos ar kitiems komerciniams,
pramoniniams ir moksliniams tikslams bei
spausdinamos medžiagos iliustravimui laikraščiuose,
žurnaluose ir kituose leidiniuose; (b) pavienių asmenų
ar asmenų grupių portretinių nuotraukų darymas; (c)
kino ir vaizdo, mikroskopinių ar kitų specializuotų
kamerų, įskaitant ir aerofotografijos kameras,
nustatymas ir valdymas vaizdams įrašyti; (d) garso
įrašymo aparatūros, skirtos kino filmų, vaizdajuosčių,
plokštelių, garso juostų, skaitmeninių diskų, tiesioginio
transliavimo garsui įrašyti ar kitiems tikslams,
naudojimas; (e) įrangos valdymas vaizdo ir garso
įrašams redaguoti ir maišyti, siekiant užtikrinti tinkamą
kokybę ir sukurti specialius vaizdo ar garso efektus; (f)
vaizdo ir garso įrašymo ir redagavimo principų ir
praktinių žinių taikymas, identifikuojant ir sprendžiant
darbe kylančias problemas; (g) panašių užduočių
atlikimas; (h) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3131 01 Kino filmo
režisieriaus asistentas 3131 02 Kino filmo operatorius
3131 03 Kinematografijos specialistas 3131 04 Kino

Explanatory
notes:
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filmo garso redaktorius
313101

Kino filmo režisieriaus asistentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kino filmo režisieriaus asistentas

Description:

313102

Kino filmo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kino filmo operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Operatoriaus, kuris filmuoja įvairius kino ir televizijos
Explanatory
filmus, dalyvauja rengiant televizijos ir kitokias laidas.
notes:
Kino operatoriaus veikla apima: televizijos laidų
filmavimą; dokumentinių filmų ir reportažų iš įvykio
vietos rengimą; eksterjerų parinkimą ir interjerų
parengimą, atsižvelgiant į kino filmo scenarijų;
operatyvų tinkamiausių kadrų parinkimą tiesioginio
filmavimo metu. Kino filmo operatorius priima
sprendimus dėl meninio filmuojamų kino kadrų
konceptualumo, išraiškos priemonių, atitinkančių
filmuojamų kadrų stiliaus ir techninės kokybės
reikalavimus, parinkimo. Kino filmo operatorius pagrindinis kino filmo režisieriaus pagalbininkas,
kadangi abu dalyvauja visuose filmo kūrimo etapuose.
Nuo operatoriaus profesionalaus darbo su kino kamera
vadovaujantis režisieriaus nurodymais filmavimo metu
priklauso kino filmo kokybė, žiūrovų pripažinimas,
sėkmė.

313103

Kinematografijos specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kinematografijos specialistas

Description:

313104

Kino filmo garso redaktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kino filmo garso redaktorius

Description:

313105

Mikrofotografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mikrofotografas

Description:
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313106

Radijo laidų garso įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radijo laidų garso įrangos operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kontroliuoja garso įrašymo ir atkūrimo aparatūros
veikimą, valdo radijo studijų laidų perdavimo įrangą:
prižiūri mikrofonus, stiprintuvus, garso sugertuvus,
atsako už techninę laidų kokybę, keičia netinkamas
dalis, perlituoja laidus; prižiūri aparatūrą, kad būtų
užtikrintas normalus mikrofonų veikimas, muzikos,
kalbos ir kitų garsų balansas, stebi skaitiklių ir
indikatorių rodmenis; kontroliuoja garso pultus, valdo
radijo laidų garso transliavimą. Bandikliais ir kitais
specialiais įtaisais tikrina aparatūros veikimą.

Explanatory
notes:

313107

Televizijos laidų garso įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Televizijos laidų garso įrangos operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kontroliuoja garso įrašymo ir atkūrimo aparatūros
Explanatory
veikimą, valdo televizijos studijų laidų perdavimo
notes:
įrangą: prižiūri mikrofonus, stiprintuvus, garso
sugertuvus, atsako už techninę laidų kokybę, keičia
netinkamas dalis, perlituoja laidus; prižiūri aparatūrą,
kad būtų užtikrintas normalus mikrofonų veikimas,
muzikos, kalbos ir kitų garsų balansas, stebi skaitiklių ir
indikatorių rodmenis; kontroliuoja garso pultus, valdo
televizijos laidų garso transliavimą. Bandikliais ir kitais
specialiais įtaisais tikrina aparatūros veikimą.

313108

Kinematografijos kameros operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kinematografijos kameros operatorius

Description:

313109

Kino filmo kameros operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kino filmo kameros operatorius

Description:

313110

Televizijos kameros operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Televizijos kameros operatorius

Description:

313111

Dubliavimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Dubliavimo įrangos operatorius

313112

Mikrofono operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mikrofono operatorius

Description:

313113

Įrašymo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įrašymo įrangos operatorius

Description:

313114

Fotografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fotografas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Fotografai fotografuoja ir spausdina nuotraukas,
Explanatory
prižiūri bei eksploatuoja gamybines laboratorijas,
notes:
iliustruoja leidinius. Fotografija tai atskira
komunikacijos sritis, susijusi su informacijos rinkimu,
parengimu ir perdavimu visuomenei per žiniasklaidos
priemones – spaudą, radiją ir televiziją, dar kitaip
vadinamą komunikacijos menu. Yra skiriamos dvi šio
darbo kryptys – taikomoji (praktinė) ir meninė.
Praktinės krypties fotografai – tai plataus profilio
specialistai: dirba foto studijose ir laboratorijose,
fotografuoja ir spausdina atskirų žmonių ir žmonių
grupių nuotraukas; dirba periodinių leidinių redakcijose
redaktoriais ir maketuotojais (iliustruoja ir maketuoja
leidinio puslapius, pritaiko jiems nuotraukas, reguliuoja
nuotraukų didumą ir formą, atlieka grafinio dizaino
darbus ir pan.); naudoja skaitmenines technologijas,
kur fotoaparato diskelyje gautas vaizdas be jokio
papildomo apdorojimo įvedamas į kompiuterį ir iš
karto maketuojamas arba spalvotu spausdintuvu
išspausdinamas; atlieka atskirų asmenų užsakymus,
fotografuoja svarbius šeimos gyvenimo įvykius,
jubiliejus ir pan. Gali specializuotis meno kūrinių
atlikime, naudojant foto ir videotechniką. Tai gali būti
meninės nuotraukos, videofilmai, foto ir
videoinstaliacijos. Foto ir videomenininkai dalyvauja
parodose, meniniuose renginiuose ir pan.

313115

Reklamos fotografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Reklamos fotografas

Description:

313116

Architektūros srities fotografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Architektūros srities fotografas

Description:
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313117

Madų srities fotografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Madų srities fotografas

Description:

313118

Pramonės srities fotografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pramonės srities fotografas

Description:

313119

Medicinos srities fotografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medicinos srities fotografas

Description:

313120

Fotokorespondentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fotokorespondentas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris fotografuoja naujausius ypatingus arba
Explanatory
nenumatytus įvykius, jų veikėjus, įdomias situacijas ir
notes:
objektus, kurių nuotraukas galima naudoti
publikacijose, laikraščiuose, žurnaluose ir kitose
žiniasklaidos priemonėse, siekiant iliustruoti naujienas
arba reportažus. Jis vyksta į įvykių vietas, ten
fotografuoja, užsirašo reikalingus duomenis,
fotografines juostas išsiunčia į leidinio redakciją arba
kitą įstaigą ar pats daro nuotraukas. Darbas apima:
svarbių visuomeninio, politinio, sportinio ir kultūrinio
gyvenimo įdomių ar nepaprastų akimirkų
fotografavimą ir jas iliustruojančių nuotraukų
spausdinimą laikraščiuose, žurnaluose ar kituose
leidiniuose; nespalvotų ir spalvotų nuotraukų
spausdinimą, siekiant kuo plačiau ir išsamiau atskleisti
ir apibūdinti naujausius įvykius; iliustruotų leidinių
atskirų dalių kūrimą arba vaizdinio reportažo
parengimą; specialių nuotraukų, kai jos yra reikalingos
pasirinktoms naujienų reportažų temoms (pvz.,
fotografuojant po vandeniu arba plika akimi
nematomus atominės fizikos, biologijos ir chemijos
reiškinius ir kt.) darymą; nuotraukų kopijavimą ir
didinimą, ritininių kino filmų juostų ryškinimą; negatyvų
ir pozityvų retušavimą.

313121

Kino operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kino operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Operatoriai kontroliuoja videokamerų ir vaizdo
montavimo aparatūros darbą, asistuoja režisieriams,
kuriantiems TV programas ir filmus. Operatoriai yra

Explanatory
notes:
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režisierių pagalbininkai. Jų darbas – tai videokameros
naudojimas, garso įrašymo ir vaizdo juostos
montavimo aparatūros veikimo bei naudojimo
kontrolė. Operatoriai pateikia konkretų vaizdą kino ar
vaizdo juostoje, filmuoja, reguliuoja ir parenka
optimalų apšvietimą, kadruoja vaizdą. Jie turi gerai
išmanyti pagrindinius fizikos ir optikos dėsnius, valdyti
filmavimo techniką ir kartu būti tikri menininkai, nes
nuo jų gebėjimo parinkti kadro kompoziciją ir
filmavimo rakursą, nuo regimosios ir plastinės
vaizduotės labai priklauso filmuojamo siužeto ir net
viso kūrinio sėkmė. Iš tikrųjų operatoriai realizuoja
režisieriaus idėjas, todėl jų sprendimai turi būti
kūrybiški ir originalūs. Operatoriai turi savo
pagalbininkus – operatorių asistentus ir padėjėjus,
kurie atlieka techninius aparatūros priežiūros darbus,
pagal operatoriaus nurodymus tvarko apšvietimą ir kt.
Labai svarbu turėti puikius organizacinius, kūrybinius,
kompozicinius gebėjimus, suvokti formą ir spalvą. Labai
svarbu tokios asmeninės savybės, kaip vaizduotė,
pastabumas, išradingumas, puikus fizinis pajėgumas,
puiki judesių koordinacija, tikslus, koordinuotas akių ir
rankų darbas, ištvermė. Operatoriaus darbas yra labai
dinamiškas, darbo sąlygos priklauso nuo vietos ir darbo
pobūdžio. Operatoriams publicistams tenka vykti su
filmavimo aparatūra į įvykių vietas. Filmuodami
dokumentinius kadrus, rinkdami vaizdo medžiagą žinių
ir informacinėms laidoms operatoriai ant pečių nešioja
kilnojamąsias kino kameras, kurios gali sverti net iki 40
kg. Reikia būti fiziškai stipriam, kad pajėgtum ne tik
nešti gana sunkią aparatūrą, bet ir parinkti vaizdo
rakursą, stebėti apšvietimą, plastiškai judėti, kad
vaizdas ekrane nešokinėtų. Atliekant užsakymus, tenka
dirbti ir vakarais, ir savaitgaliais.
313122

Mikrofotografijos srities fotografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mikrofotografijos srities fotografas

Description:

313123

Naujienų agentūros fotografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naujienų agentūros fotografas

Description:

313124

Policijos tarnybos fotografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Policijos tarnybos fotografas

Description:

313125

Portretų fotografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Portretų fotografas

Description:
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313126

Spaudos fotografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spaudos fotografas

Description:

313127

Mokslo srities fotografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslo srities fotografas

Description:

313128

Garso operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Garso operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Valdo garso ir kitą elektroninę įrangą, kuri užrašo
garsinius signalus į magnetines juostas arba diskus,
siekiant užtikrinti tinkamą kokybę ir sukurti specialius
garso efektus: reikalingoje vietoje išdėsto mikrofonus,
prijungia juos prie įrašymo įrangos, įdeda neįrašytą
juostą arba diską į garso ir vaizdo įrašų įrenginį,
reguliuoja garsą ir toną, atlieka kitą būtiną įrangos
reguliavimą ir įjungia įrenginį; stebi veikimą, klauso
garso kokybės; reguliuoja jungimo ir derinimo įtaisus,
kad gautų garsą radijo ar televizijos laidų transliacijai.
Gali pašalinti nedidelius gedimus.

Explanatory
notes:

313129

Garso efektų technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Garso efektų technikas

Description:

313130

Garso aparatūros testavimo technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Garso aparatūros testavimo technikas

Description:

313131

Radijo studijos garso technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radijo studijos garso technikas

Description:

313132

Televizijos studijos garso technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Televizijos studijos garso technikas

313133

Operatoriaus padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Operatoriaus padėjėjas

Description:

313134

Vaizdo montažo režisierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaizdo montažo režisierius

Description:

3132

Radijo ir televizijos transliavimo ir telekomunikacijų įrangos operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Radijo ir televizijos transliavimo ir telekomunikacijų
įrangos operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Radijo ir televizijos transliavimo ir telekomunikacijų
Explanatory
įrangos operatoriai kontroliuoja radijo ir televizijos
notes:
transliavimo aparatūros, perduodančios į tiesioginį
eterį arba anksčiau užrašytą vaizdą ir garsą, taip pat
kitokio pobūdžio signalus sausumoje, jūroje ir
lėktuvuose, darbą. Atliekamos užduotys: (a) perdavimo
ir transliavimo sistemų bei palydovinio ryšio sistemų,
skirtų radijo ir televizijos programų transliavimui, darbo
kontroliavimas; (b) radijo ryšių sistemų, palydovinių
tarnybų ir daugiakanalių sistemų sausumoje, jūroje ir
lėktuvuose, kontroliavimas; (c) projekcinės kino filmų
aparatūros darbo kontrolė; (d) transliavimo,
telekomunikacijų terminalų ir perdavimo sistemų
principų ir praktinių žinių taikymas, identifikuojant ir
sprendžiant problemas, kylančias darbe, ir prižiūrint
aparatūrą; (e) operacijų žurnalo sudarymas; (f) panašių
užduočių atlikimas; (g) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3132
01 Laivo radijo ryšio tarnybos darbuotojas 3132 02
Kilnojamosios transliavimo įrangos operatorius 3132 03
Viešųjų renginių garso įrangos operatorius 3132 04
Skrydžių radijo ryšio įrangos operatorius

313201

Laivo radijo ryšio tarnybos darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo radijo ryšio tarnybos darbuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Laivo radijo ryšio tarnybos darbuotojas – laivo įgulos
Explanatory
narys. Laivo radijo ryšio skyriuje prižiūri radiotelegrafo notes:
ir radiotelefono įrangą: perduoda pranešimus radijo
telegrafu ar radiotelefonu; priima ir registruoja
navigacinius duomenis, perduodamą informaciją radijo
ryšio priemonėmis, registruoja priimtus ir perduotus
pranešimus; taiso nedidelius radijo aparatūros
gedimus, sprendžia problemas, kylančias darbe. Gali
prižiūrėti radaro įrangą.
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313202

Kilnojamosios transliavimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kilnojamosios transliavimo įrangos operatorius

Description:

313203

Viešųjų renginių garso įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Viešųjų renginių garso įrangos operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Valdo, montuoja ir kontroliuoja garso stiprinimo
Explanatory
įrangą: išdėsto garsiakalbius ir sujungia juos su
notes:
stiprintuvais bei perdavimo sistemomis, taiko praktines
žinias, identifikuoja ir sprendžia problemas: išdėsto
mikrofonus prie diktoriaus ar orkestro arba kitų garso
šaltinių, sujungia juos su stiprintuvais, stebi rodytuvų
rodmenis; patikrina sujungtą garso aparatūrą,
įjungdamas ir klausydamas, kai kas nors kalba į
mikrofoną; reguliuoja mikrofono padėtį, garso stiprį,
toną. Privalo užtikrinti garso kokybę, gali įrašyti garsą
arba įrašytą garsą transliuoti per stiprintuvų sistemą.
Gali remontuoti smulkius įrangos gedimus.

313204

Skrydžių radijo ryšio įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skrydžių radijo ryšio įrangos operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Valdo radijo ryšio įrangą lėktuve skrydžių metu: palaiko Explanatory
ryšį su antžeminėmis stotimis; per radijo ryšio sistemą notes:
siunčia ir priima informaciją, perduoda gautus
pranešimus lėktuvo vadui ir pildo lėktuvo radijo ryšio
registracijos žurnalą; tikrina ir testuoja įrangą prieš
skridimą, prižiūri aparatūrą, sprendžia problemas,
kylančias darbe. Gali pakeisti sugedusias aparatūros
dalis.

313205

Antžeminės radijo ryšio įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Antžeminės radijo ryšio įrangos operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Prižiūri antžeminius radijo ryšio įrenginius, skirtus
pranešimams iš laivų, lėktuvų, transporto priemonių
perduoti ar priimti, kontroliuoja radijo ryšio aparatūros
skleidžiamus signalus: nustato ir suderina atitinkamą
radijo ryšio dažnį; nustato ryšį su reikiama stotimi ir
perduoda ar priima pranešimus; perduoda ar priima
pranešimus įprastine kalba ar užkoduotais ženklais.
Atlieka testus ir nedidelės apimties remonto darbus.
Gali valdyti radiotelefono stotį.

Explanatory
notes:
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313206

Jūrų radijo ryšio įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jūrų radijo ryšio įrangos operatorius

Description:

313207

Telekomunikacijų įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telekomunikacijų įrangos operatorius

Description:

313208

Telegrafo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telegrafo įrangos operatorius

Description:

313209

Radijo laidų transliavimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radijo laidų transliavimo įrangos operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Valdo įrangą, skirtą radijo laidoms transliuoti:
kontroliuoja perdavimo ir transliavimo sistemų, skirtų
radijo laidoms transliuoti, veikimą; įjungia ir išjungia
siųstuvą, reguliuoja jo komponentus, kad užtikrintų
tinkamą veikimą ir transliacijos dažnį; stebi rodytuvų
rodmenis, klauso laidas, kad užtikrintų garso kokybę;
aptinka gedimus, elektronine tikrinimo įranga
išbandydamas atskirus komponentus, valo ir atlieka
techninę įrangos priežiūrą. Gali remontuoti nedidelius
įrangos gedimus, keisti detales rankiniu būdu. Gali
specializuotis ypatingos rūšies įrangos priežiūroje ir
dirbti pagal specializaciją.

Explanatory
notes:

313210

Televizijos laidų transliavimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Televizijos laidų transliavimo įrangos operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Valdo įrangą, skirtą televizijos laidoms transliuoti:
kontroliuoja perdavimo ir transliavimo sistemų, skirtų
televizijos laidoms transliuoti, veikimą; įjungia ir
išjungia siųstuvą, reguliuoja jo komponentus, kad
užtikrintų tinkamą veikimą ir transliacijos dažnį; stebi
rodytuvų rodmenis, žiūri ir klauso laidas, kad užtikrintų
vaizdo ir garso kokybę; aptinka gedimus, elektronine
tikrinimo įranga išbandydamas atskirus komponentus,
valo ir atlieka techninę įrangos priežiūrą. Gali
remontuoti nedidelius įrangos gedimus, keisti detales
rankiniu būdu. Gali specializuotis ypatingos rūšies
įrangos priežiūroje ir dirbti pagal specializaciją.

Explanatory
notes:
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313211

Projekcinio aparato specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Projekcinio aparato specialistas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Valdo kino projektorių ir garso atkūrimo įrangą:
kontroliuoja kino filmų projekcinės aparatūros darbą;
įstato kino filmo juostą į projektorių ir praveda per
aparato įrangą; įjungia projektorių ir reguliuoja vaizdo
ryškį, kontrastą, stebi veikimą; jeigu filmas nutrūksta,
stengiasi suklijuoti taip, kad tektų kuo mažiau pašalinti
juostos; pervynioja filmą į ritę paruošdamas kitai
peržiūrai, valo lęšius ir periodiškai sutepa įrangą,
pašalina defektus. Remontuoja nedidelius gedimus.

Explanatory
notes:

313212

Telegrafininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telegrafininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Valdo telegrafo įrangą, skirtą perduoti ir priimti
Explanatory
pranešimus: transkribuoja pranešimus į Morzės abėcėlę notes:
ir perduoda juos telegrafu; priima signalus ir užrašo
perduodamą informaciją raštu; pristato pranešimus
arba perduoda juos pristatymo tarnybai; tvarko atliktų
operacijų ir gautos informacijos registracijos žurnalą,
kuriame registruoja priimtus ir išsiųstus pranešimus.
Gali tikrinti ir prižiūrėti telegrafo įrangą ir kitą
naudojamą aparatūrą, taip pat sprendžia problemas,
kylančias darbe.

313213

Kino mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kino mechanikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kino mechanikai prižiūri ir remontuoja kino bei vaizdo Explanatory
aparatūrą. Kino mechanikai naudoja įvairią stacionarią notes:
ir kilnojamąją kino aparatūrą, vaizdo aparatūrą bei ją
prižiūri: įvertina aparatūros techninę būklę ir šalina
gedimus, nustato kino filmų techninę būklę ir taiso
kopijas, sumontuoja ir paruošia darbui kilnojamąją kino
įrangą, naudojasi įvairiais kontroliniais matuokliais. Jie
turi gerai išmanyti kino, garso atkūrimo bei vaizdo
aparatūros konstrukciją ir veikimo principus,
elektrotechnikos ir radiotechnikos pagrindus,
projektorių bei garso atkūrimo įrangos struktūrines,
principines ir montavimo schemas, jų eksploatavimo
reikalavimus ir kt. Kino mechanikai - tai kino teatrų
darbuotojai, prižiūrintys ir naudojantys kino aparatūrą.
Taip pat jie dirba televizijos stotyse, kino studijose,
įvairiose vaizdo aparatūros remonto įmonėse. Labai
svarbu loginis mąstymas (elektrinių ir principinių
schemų, brėžinių suvokimas ir skaitymas), sudėtingų
mechanizmų ir įtaisų valdymas, tikslus pasikartojančių
užduočių atlikimas.
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3133

Medicininės įrangos operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Medicininės įrangos operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Medicininės įrangos operatoriai kontroliuoja techninės Explanatory
įrangos, naudojamos sutrikimams ir ligai diagnozuoti ir notes:
gydyti, darbą. Atliekamos užduotys: (a) techninės
įrangos, naudojamos nervų sistemai ir organų ligoms ir
sutrikimams diagnozuoti bei gydyti, taip pat
radiografijoje ir anesteziologijoje, darbo
kontroliavimas; (b) techninės medicininės įrangos žinių
ir principų bei praktinių medicinos žinių taikymas,
identifikuojant ir sprendžiant problemas, kylančias
darbe, ir naudojant įrangą; (c) panašių užduočių
atlikimas; (d) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3133 01 Audiometrijos
įrangos operatorius 3133 02 Elektrokardiografijos
įrangos operatorius 3133 03 Elektroencefalografijos
įrangos operatorius 3133 04 Medicininės rentgeno
įrangos operatorius

313301

Audiometrijos įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audiometrijos įrangos operatorius

Description:

313302

Elektrokardiografijos įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrokardiografijos įrangos operatorius

Description:

313303

Elektroencefalografijos įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektroencefalografijos įrangos operatorius

Description:

313304

Medicininės rentgeno įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medicininės rentgeno įrangos operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Medicininės rentgeno įrangos operatorius siekia padėti Explanatory
gydančiajam gydytojui diagnozuoti ir gydyti ligas,
notes:
užtikrina atliekamų tyrimų bei procedūrų patikimumą:
patikrina, ar tinkamai pasirengta tyrimams ar gydymui;
nustatyta tvarka taiko saugos priemones pacientams ir
personalui apsaugoti nuo kenksmingo
jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio; organizuoja
medicininį tyrimą, kurio metu gaunami, registruojami,
kokybiškai vertinami, interpretuojami ir pranešami jo
rezultatai; atsižvelgdamas į klinikinius paciento
duomenis, nustato jo padėtį, užtikrina, kad jam būtų
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kuo patogiau, kad būtų laikomasi visų gydytojo
nurodymų ir atlieka procedūrą; atsižvelgdamas į
nurodytą rentgeno spinduliuotės ekspozicijos trukmę ir
jos intensyvumą, reikalingą rentgeno nuotraukai
padaryti ar gydymui atlikti, nustato ir suderina
įrenginius; stebi paciento būklę prieš procedūrą, jos
metu ir po procedūros; tikrina paskirtų tyrimų
tikslingumą bei savalaikį atlikimą. Gali specializuotis
darbui su rentgeno ir kitokia panašia medicinine įranga
medicininės diagnostikos tikslais ar taikant terapinį
gydymą, suderintą su rentgeno spinduliuote, arba
naudojant uždarąjį jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinį.
313305

Medicininės radiografijos įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medicininės radiografijos įrangos operatorius

Description:

313306

Žvalgos [skenavimo] įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žvalgos [skenavimo] įrangos operatorius

Description:

313307

Optinės žvalgos [skenavimo] įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Optinės žvalgos [skenavimo] įrangos operatorius

Description:

313308

Radiologinės diagnostikos technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radiologinės diagnostikos technologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Radiologinės diagnostikos technologas atlieka
Explanatory
savarankiškai ir su gydytoju radiologu įvairius
notes:
radiologinius tyrimus ir procedūras visų lygių sveikatos
priežiūros institucijose, visuomenės sveikatos
centruose, mokslinių tyrimų institutuose bei kitose
įstaigose, atliekančiose diagnostinius tyrimus, vykdo
radiologinio vaizdo registravimą ir archyvavimą:
parengia darbo vietą diagnostiniams tyrimams atlikti;
ima, priima ir gabena bandinius į laboratoriją;
bendrauja su pacientu ir jį tiria; atlieka tyrimus ir vertina
rezultatus; kontroliuoja darbo kokybę; bendradarbiauja
su kitomis įstaigomis ir sveikatos priežiūros
darbuotojais.

313309

Funkcinės diagnostikos technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Funkcinės diagnostikos technologas

Description:

Aiškinamosios

Funkcinės diagnostikos technologas savarankiškai

Explanatory
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pastabos:

atlieka ar padeda gydytojui atlikti įvairius funkcinės
notes:
diagnostikos tyrimus visų lygių sveikatos priežiūros
institucijose, visuomenės sveikatos centruose,
mokslinių tyrimų institutuose bei kitose įstaigose,
atliekančiose diagnostinius tyrimus: parengia darbo
vietą diagnostiniams tyrimams atlikti; ima, priima ir
gabena bandinius į laboratoriją; bendrauja su pacientu
ir jį tiria; atlieka tyrimus ir vertina rezultatus;
kontroliuoja darbo kokybę; bendradarbiauja su kitomis
įstaigomis ir sveikatos priežiūros darbuotojais.

313310

Perfuzininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Perfuzininkas

Description:

3139

Kiti, niekur kitur nepriskirti, optinės ir elektroninės įrangos operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, optinės ir elektroninės
įrangos operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima optinės ir elektroninės įrangos
operatorius, kurie nepriskirti 313 grupei "Optinės ir
elektroninės įrangos operatoriai".

Explanatory
notes:

314

Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai vadovauja Explanatory
ir vairuoja laivus ir lėktuvus, atlieka technines funkcijas, notes:
užtikrinančias judėjimo saugumą ir naudojimo
efektyvumą. Pagrindinės atliekamos užduotys:
mechaninės, elektrinės ir elektroninės laivų ar lėktuvų
įrangos darbo kontroliavimas ir priežiūra, laivų ir
lėktuvų vairavimas ar vadovavimas jiems, laivų ar
lėktuvų judėjimo valdymas. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 3141 Laivų mechanikai
3142 Laivavedžiai ir laivų kapitonai 3143 Orlaivių pilotai
ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai 3144
Skrydžių valdymo vadovai 3145 Oro eismo saugumo
technikai

3141

Laivų mechanikai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Laivų mechanikai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Laivų mechanikai kontroliuoja ir patys dalyvauja
eksploatuojant, valdant, prižiūrint ir remontuojant
mechaninę, elektrinę ir elektroninę laivų bei
mechanizmų įrangą arba atlieka panašias pagalbines
funkcijas krante. Atliekamos užduotys: (a) mechaninės,
elektrinės ir elektroninės laivų ir mechanizmų įrangos
darbo kontroliavimas, eksploatavimas, priežiūra ir
remontas; (b) kuro ir kitų mašinų skyriui reikiamų
atsargų užsakymas bei operacijų apskaita; (c) laivo

Explanatory
notes:
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įrangos ir mechanizmų įdiegimo, aptarnavimo ir
remonto techninė priežiūra, siekiant užtikrinti atitikimą
specifikacijoms ir reikalavimams; (d) laivų įrangos ir
mechanizmų principų ir praktinių žinių taikymas,
siekiant nustatyti ir išspręsti problemas, kylančias laivo
įrenginių darbe; (e) panašių užduočių atlikimas; (f)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 3141 01 Budintis mechanikas 3141
02 Vyriausiasis laivo mechanikas 3141 03 Antrasis
mechanikas 3141 04 Mechanikas stažuotojas
314101

Budintis mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Budintis mechanikas

Description:

314102

Vyriausiasis laivo mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriausiasis laivo mechanikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Laivo mechanikas – laivo įgulos narys – dirba laivuose. Explanatory
Jis vadovauja laivo mašinų skyriui. Prižiūri, dalyvauja
notes:
eksploatuojant, valdant ir remontuojant mechaninę,
elektrinę ir elektroninę laivų įrangą bei mašinų skyriaus
darbo apkrovas: atsako už visų laivo mechaninių ir
elektrinių įrenginių bei prietaisų veikimą, už katilines,
denio ir kitą pagalbinę įrangą, tokią kaip šaldymo ar
sanitariniai įrenginiai; vadovauja mašinų skyriaus
personalo darbui, užsako kurą ir kitas mašinų skyriui
reikiamas atsargas; kontroliuoja kuro bei operacijų
apskaitą. Gali budėti mašinų skyriuje ir atlikti laivo
įrangos bei mechanizmų įdiegimo, techninės priežiūros
ir remonto darbus, kuriais siekiama užtikrinti atitikimą
techninių sąlygų ir reikalavimų aprašams.

314103

Antrasis mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Antrasis mechanikas

Description:

314104

Mechanikas stažuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mechanikas stažuotojas

Description:

314105

Laivo elektromechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo elektromechanikas

Description:
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314106

Budintis elektromechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Budintis elektromechanikas

Description:

314107

Radijo ryšio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radijo ryšio operatorius

Description:

314108

Jūrų laivo įrangos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jūrų laivo įrangos technikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vadovauja laivų mechanizmų pakeitimo darbams,
Explanatory
nurodo ar įpareigoja atsakingą asmenį atlikti remonto notes:
darbus uoste: tikrina atvykstančių į uostą laivų
mechaninius ir elektrinius prietaisus bei įrenginius;
nustato remonto pobūdį ir apimtį, įvertina kaštus ir
sudaro sąmatas; sudaro remonto darbams,
pataisymams ir pakeitimams reikalingų dalių ir
medžiagų sąrašus bei prižiūri tų darbų planų sudarymą;
tikrina ir parenka medžiagas, kurios turėtų būti
panaudotos remontuojant ir koordinuoja remonto
darbų eigą; sudaro laivų mechanizmų ir įrenginių
techninės priežiūros bei remonto darbų grafikus, veda
mechaninių darbų laive žurnalą; konsultuojasi su
mašinų ir kitų įrenginių gamintojais dėl techninio jų
tobulinimo.

314109

Karinio jūrų laivo įrangos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Karinio jūrų laivo įrangos technikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dalyvauja eksploatuojant, prižiūrint bei remontuojant
elektros variklius, katilines, siurblius, kompresorius,
šilumos keitiklius bei kitą laivo techniką ir įrenginius:
budi ir paskirsto darbo krūvį mašinų ir katilinės
skyriuose, prižiūri mechaninių įrenginių veikimą ir
reguliuoja variklio greitį, gavęs įsakymą; tikrina laivo
mechanizmus ir įrenginius, prižiūri mašinų skyriaus
darbo režimą ir savalaikį įrenginių remontą; prižiūri
kuro skyrių, praneša apie sunaudotą jo kiekį; užtikrina
tinkamą visų mechaninių dalių sutepimą, stebi ir
registruoja laivo mechanizmų veikimą; taiko praktines
žinias, siekdamas nustatyti ir išspręsti problemas,
susijusias su laivo įrenginių veikimu.

Explanatory
notes:

314110

Laivo statytojas mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo statytojas mechanikas

Description:
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3142

Laivavedžiai ir laivų kapitonai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Laivavedžiai ir laivų kapitonai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Laivavedžiai ir laivų kapitonai vairuoja ir vadovauja
Explanatory
laivams ir atlieka analogiškas funkcijas krante.
notes:
Atliekamos užduotys: (a) vadovavimas laivams ar jų
vairavimas jūros ir vidaus vandenyse; (b) budėjimai
laivo denyje ir ant kapitono tiltelio ar jų kontroliavimas;
(c) laivų vairavimas ir plukdymas į uostus ir iš jų,
kanalais, sąsiauriais ir kitais vandenimis, kur reikia
specialių žinių; (d) krovinių pakrovimo ir iškrovimo
saugumo užtikrinimas bei keleivių ir ekipažo saugumo
taisyklių ir procedūrų laikymasis ir užtikrinimas; (e) laivų
eksploatacijos, priežiūros ir remonto techninės
priežiūros atlikimas, laikantis taisyklių ir specifikacijų; (f)
navigacijos ir laivų eksploatavimo principų ir praktinių
žinių taikymas, identifikuojant ir sprendžiant
problemas, kylančias darbe; (g) laivo atsargų
užsakymas, įgulos telkimas ir samdymas, atsižvelgiant į
poreikius, ir operacijų apskaitos vedimas; (h) panašių
užduočių atlikimas; (i) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai:
3142 01 Laivo kapitonas 3142 02 (Vyresnysis) laivo
kapitono padėjėjas 3142 03 Vadovaujantysis jūrininkas
3142 04 Budintis laivo kapitono padėjėjas

314201

Laivo kapitonas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo kapitonas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Laivo kapitonas – įgulos narys – vadovauja įgulai,
Explanatory
atliekančiai technines užduotis, vadovauja laivams ir
notes:
vairuoja jūrose ar vidaus vandenyse, užtikrina judėjimo
saugumą ir navigacijos priemonių naudojimo
efektyvumą: valdo laivą įplaukiant ir išplaukiant iš uosto
upėse, kanaluose, sąsiauriuose ir kituose vandenyse,
kur reikia pritaikyti specialias žinias ir įgūdžius;
remdamasis specialiomis žiniomis apie vėjo kryptis, oro
sąlygas, potvynius ir atoslūgius, vandens sroves,
seklumas, rifus ir kitas specifines sąlygas bei
navigacinėmis priemonėmis, tokiomis kaip švyturiai ir
plūdurai, nustato laivo kursą ir greitį; kontroliuoja
budėtojus denyje ir ant kapitono tiltelio; taiko praktines
žinias, navigacijos ir laivų eksploatavimo principus
darbe kylančioms problemoms identifikuoti ir išspręsti.
Gali būti paskirtas atitinkamoms pareigoms,
atsižvelgiant į laivo klasę arba tonažą, taip pat ir į
turimą kvalifikacijos pažymėjimą.

314202

(Vyresnysis) laivo kapitono padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

(Vyresnysis) laivo kapitono padėjėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vadovauja ar organizuoja laivo aptarnavimą krante Explanatory
tiekimą, atsargų bei įrenginių pristatymą, laivo apžiūrą notes:
ir remontą, komandos narių pakeitimą ir navigacinę
informaciją laivams įplaukiantiems į uostą: užsako laivo
atsargas (ne maisto), denio bei navigacijos įrangą ir
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degalus; organizuoja patikrinimus, testus ir remontą
pagal laivo nuostatus arba kompanijos praktiką;
organizuoja laivo įgulos samdą, atsižvelgdamas į
poreikius nustato darbo krūvius, tvarko atliekamų
operacijų apskaitos žurnalą; gali patarti, o reikalui
esant, apmokyti laivo įgulos narius navigacijos dalykų,
tokių kaip jūros žemėlapių tikslinimas, gylio matavimas,
priartėjimas prie kanalų ir uostų su plūdurais. Gali būti
paskirtas uosto kapitonu, jeigu turi laivavedžio
pažymėjimą.
314203

Vadovaujantysis jūrininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vadovaujantysis jūrininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Planuoja, prižiūri ir koordinuoja veiklą denyje ir ant
kapitono tiltelio, plaukiojant jūrose ar vidaus
vandenyse: pagal kompetenciją gali padėti vyresniems
pagal rangą komandos nariams spręsti laivo
navigacijos klausimus, naudodamasis specialiais
jūrlapiais, kompasais, radarais ir kitomis navigacinėmis
priemonėmis nustato laivo padėtį ir kursą; budi laivo
denyje ir ant kapitono tiltelio, signalinėmis šviesomis,
signalinėmis vėliavėlėmis arba radiotelefonu palaiko
ryšį su kitais laivais ar kranto tarnybomis; organizuoja
darbą ir prižiūri laivo įgulą, įskaitant ir tuos įgulos
narius, kurie prižiūri ir tvarko triumus, krovinių talpas ir
denio įrenginius; prižiūri krovos darbų atlikimą. Gali
būti paskirtas dirbti pirmuoju, antruoju arba trečiuoju
kapitono padėjėju. Pirmasis padėjėjas yra antrasis
asmuo po laivo kapitono ir ekstremalioje situacijoje
gali perimti vadovavimą laivui. Esant daugiau nei
vienam padėjėjui laive, jie gali tarpusavyje pasiskirstyti
aukščiau išvardytas pareigas.

Explanatory
notes:

314204

Budintis laivo kapitono padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Budintis laivo kapitono padėjėjas

Description:

314205

Budintis laivo kapitono padėjėjas stažuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Budintis laivo kapitono padėjėjas stažuotojas

Description:

314206

Laivo kapitonas mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo kapitonas mechanikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vadovauja, koordinuoja ir prižiūri jūroje ar vidaus
vandenyse plaukiojančių laivų mechanizmų ir įrenginių
veikimą: vadovauja laivo manevrams, plaukiant ir
išmetant inkarą; naudodamasis navigacinėmis
priemonėmis, kontroliuoja laivo greitį ir nustato
plaukimo kursą; organizuoja, koordinuoja ir prižiūri
mechanizmų veikimą ir jų apkrovą; užtikrina saugų

Explanatory
notes:
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laivo pakrovimą ir iškrovimą bei atlieka laivo triumų
konstrukcijų ir įrenginių priežiūrą; užtikrina, kad įgulos
nariai ir keleiviai laikytųsi saugumo reikalavimų ir
procedūrų , vadovauja ekstremalių situacijų atveju, jei
laivą ištinka nelaimė; atstovauja laivo savininkus
komercinių derybų metu ir tvarko visus kitus laivo
reikalus; laivo žurnale kasdien registruoja laivo
greitmačių rodmenis bei visos kelionės metu įvykusius
kitus įvykius. Gali vadovauti specialiems laivams, pvz.,
okeanografiniam mokslo tiriamajam laivui; atsižvelgiant
į turimą navigacinės kvalifikacijos pažymėjimą, gali būti
paskirtas dirbti į atitinkamos srities vandenų arba tam
tikro tonažo laivą.
314207

Laivavedys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivavedys

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Laivavedžiai valdo ir eksploatuoja prekybinius bei
Explanatory
keleivinius laivus, vilkikus, keltus vandenynuose, jūrose, notes:
upėse, kanaluose ir uostuose, taip pat žemsemes bei
žemkases: valdo laivus, parenka jų maršrutus, plaukimo
kryptį ir greitį; naudodamas palydovinę navigacijos
sistemą, kranto orientyrus, radijo ryšio įrangos
duomenis, nustato laivo koordinates, naudojasi
jūreivystės astronomijos metodais; kontroliuoja krovos
darbų atlikimą, garantuoja darbų saugos priemonių
naudojimą ir taisyklių laikymąsi, naudojasi tarptautiniais
susitarimais ir konvencijomis dėl laivavedybos
saugumo ir aplinkos apsaugos; atstovauja laivo
savininkams komercinių derybų metu. Laivavedžiai gali
būti paskirti dirbti prekybiniame, žvejybiniame ir
kariniame laivyne, gali dirbti ir užsienio laivuose.

314208

Stividoras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stividoras

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, atsakingas už laivų krovos darbus uoste. Jis
atsako už krovos darbų technologiją, jų plano,
pamaininių paros užduočių grafiko vykdymą, už
neplanines laivų ir krovos įrenginių prastovas, už
krovos darbininkų užimtumą. Nustatęs darbų tvarkos
pažeidimus laive, stividoras turi teisę sustabdyti darbą.
Visus operatyvinius krovos darbų klausimus jis privalo,
derinti su laivo kapitonu. Stividoras tvarko laivo
stovėjimo uoste trukmės apskaitą, visus įrašus derina
su laivo kapitonu. Pasibaigus pamainai, pristato
ataskaitą krovinių uosto budinčiajam dispečeriui.

Explanatory
notes:

314209

Laivo kapitonas [škiperis]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo kapitonas [škiperis]

Description:
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314210

Laivo kapitono [škiperio] padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo kapitono [škiperio] padėjėjas

Description:

314211

Uosto kapitonas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Uosto kapitonas

Description:

314212

Žemkasės kapitonas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žemkasės kapitonas

Description:

314213

Vyresnysis žemkasės kapitono padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyresnysis žemkasės kapitono padėjėjas

Description:

314214

Locmanas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Locmanas

Description:

314215

Šturmanas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šturmanas

Description:

3143

Orlaivių pilotai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Orlaivių pilotai ir jaunesnieji giminiškų profesijų
specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Orlaivių pilotai ir jaunesnieji giminiškų profesijų
Explanatory
specialistai kontroliuoja lėktuvų, skraidinančių keleivius, notes:
paštą ir krovinius, mechaninės, elektrinės ir
elektroninės įrangos darbą, vairuoja lėktuvus ir atlieka
tam tikras pareigas prieš skrydį ir skrydžio metu.
Atliekamos užduotys: (a) lėktuvų vairavimas ir
valdymas, laikantis nustatytų eksploatacijos ir kontrolės
procedūrų; (b) skrydžio plano parengimas ir pateikimas
tvirtinimui arba standartinio skrydžio plano
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studijavimas ir laikymasis; (c) mechaninės, elektrinės ir
elektroninės įrangos darbo kontroliavimas ir visų
prietaisų ir kontrolės mechanizmų normalaus darbo
užtikrinimas; (d) aviacijos principų ir praktinių žinių
taikymas, atpažįstant ir sprendžiant darbo eigoje
kylančias problemas; (e) panašių užduočių atlikimas; (f)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 3143 01 Orlaivio vadas 3143 02
Orlaivio navigatorius 3143 03 Avialinijų transporto
pilotas 3143 04 Sraigtasparnio pilotas
314301

Orlaivio vadas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Orlaivio vadas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pilotas, kuris vadovauja orlaivio įgulos darbui skrydžio Explanatory
metu. Jis privalo: iki skrydžio įsitikinti, kad orlaivis yra
notes:
parengtas skrydžiui, sukomplektuota ir pasirengusi visa
skrydžio įgula ir orlaivyje yra visi reikiami dokumentai;
eksploatuoti orlaivį ir kontroliuoti skrendančio orlaivio
techninę būklę; pranešti Civilinės aviacijos
administracijai apie visas aplinkybes, įvykius arba
gedimus, galinčius turėti poveikį orlaivio tinkamumui
skraidyti; rūpintis orlaivio keleivių, krovinių, bagažo ir
pašto sauga ir saugumu, palaikyti tvarką orlaivyje; kilus
skrydžių saugos pavojui, vykdyti teisės aktų nustatytus
reikalavimus ir procedūras, užtikrinančius saugią
skrydžių baigtį, o apie veiksmus, kurių buvo imtasi,
pranešti oro eismo paslaugų tarnybai; apie avariją ar
incidentą ir jo aplinkybes nedelsdamas pranešti
Civilinės aviacijos administracijai; mirties arba gimimo
skrendančiame orlaivyje atveju surašyti atitinkamą aktą.
Orlaivio vadas turi teisę: atsisakyti priimti į orlaivį įgulos
narius, keleivius arba krovinį, taip pat duoti nurodymą
keleiviams pagal aplinkybes išlipti arba iškrauti krovinį;
imtis visų reikiamų priemonių tvarkai orlaivyje ir
skrydžio saugai palaikyti; prireikus, kreiptis į keleivius
pagalbos; imtis priemonių teisės pažeidimui ar
nusikaltimui tirti, jeigu jis padarytas orlaivyje; sulaikyti
nusikaltimo padarymu įtariamą asmenį ir, orlaiviui
nutūpus, perduoti jį atitinkamoms teisėsaugos
institucijoms; priimti galutinį sprendimą kilti
išskrendant, nutraukti skrydį ir grįžti į išskridimo
aerodromą ar tūpti atsarginiame aerodrome ir
ekstremaliomis sąlygomis tūpti priverstinai. Orlaivio
vadu galima skirti tik pilotą. Jei orlaivio įguloje yra tik
vienas pilotas, jis yra ir orlaivio vadas.

314302

Orlaivio navigatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Orlaivio navigatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vadovauja lėktuvo kursui skrydžio metu pagal iš anksto Explanatory
nustatytą planą arba pagal orlaivio vado nurodymus:
notes:
nustato lėktuvo buvimo vietą ir vadovauja skrydžiui
naudodamasis radarais, pasaulinės vietos nustatymo
sistemos (GPS) duomenimis, specialiais žemėlapiais,
dangaus kūnų stebėjimais ir kitais būdais;
rekomenduoja nuokrypių nuo kurso pakeitimus, jei to
reikalauja oro sąlygos; kontroliuoja skridimo greičio
matuoklių rodmenis.
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314303

Avialinijų transporto pilotas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avialinijų transporto pilotas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Valdo lėktuvą pervežant keleivius, paštą ar krovinius:
Explanatory
stebi skrydžio planą, nustato atstumą tarp oro uostų,
notes:
skrydžio laiką, faktines ir prognozuojamas oro sąlygas;
iš krovos darbų dispečerio gauna informaciją apie
keleivių skaičių lėktuve ir duomenis apie krovinius.
Turėdamas šiuos duomenis, apskaičiuoja skrydžio laiką,
sunaudotinų degalų masę, nustato orlaivio greitį kylant,
tupiant ir kitus skrydžio parametrus; reikalui esant
keičia skrydžio kryptį, aukštį; aptaria skridimo planą su
lėktuvo įgula ir informuoja juos apie galimus
nenumatytus kritinius atvejus; atlieka ir vadovauja
eiliniam degalų atsargų, instrumentų, krovinio, jungiklių
ir kitų valdymo pulto įtaisų patikrinimui prieš skrydį ir
esant reikalui duoda nurodymus dėl pakeitimų; kartu
su meteorologais aptaria oro sąlygas, kurios galėtų
turėti poveikį pakilimui, skrydžiui, tūpimui ir grįžimui;
per radiją palaiko ryšį su skrydžių valdymo bokštu ir
priima nurodymus bei instrukcijas pakilimui; dirba prie
valdymo pulto manevruojant lėktuvą žemėje, ore ir
kilimo bei tūpimo metu; skrydžio metu stebi ir
reguliuoja kontrolinius bei matavimo įtaisus, valdo
lėktuvą ir nustato nuokrypius nuo kurso; stebi ir
reguliuoja greitmačius; naudojasi navigacinėmis
priemonėmis nustatant lėktuvo kursą skrydžio metu;
nagrinėja informaciją, gautą iš antžeminių skrydžių
valdymo tarnybų; tinkamai nustato autopiloto veikimą;
per radijo ryšį nuolat keičiasi informacija su
antžeminėmis tam tikro regiono skrydžių valdymo
tarnybomis, laivais ir kitais lėktuvais; laikosi oro
transporto kontroliavimo ir saugos taisyklių; vadovauja
lėktuvo įgulos darbui ir atitinkamai paskirsto funkcijas;
gavęs leidimą iš tūpimo kontrolės tarnybų ir
laikydamasis jo teikiamų instrukcijų, vadovauja lėktuvo
tūpimui.

314304

Sraigtasparnio pilotas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sraigtasparnio pilotas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pilotai valdo sraigtasparnius, vežančius keleivius, paštą Explanatory
ir krovinius: skraidina keleivius ir gabena krovinius,
notes:
gelbsti sužeistus žmones per stichines nelaimes; atlieka
neįprastas užduotis, pavyzdžiui, iš sraigtasparnių barsto
sėklas ar trąšas laukuose; prieš kiekvieną skrydį pilotas
išanalizuoja meteorologinius žemėlapius, pasirenka
skrydžio trasas, kruopščiai nagrinėja visas skrydžio
atkarpas, nustato tinkamą ir saugų skrydžio aukštį ir
greitį; tikrina orlaivio variklių, valdymo pultų būklę,
degalų kiekį; sraigtasparniai skraido palyginti žemai, jų
pilotai turi laikytis saugaus atstumo iki aukštų medžių,
tiltų ar elektros stulpų; pilotai gali dirbti instruktoriais,
rengti pradedančiuosius lakūnus profesionaliai valdyti
orlaivius, o baigę atitinkamus tobulinimosi kursus, gali
būti orlaivių skyrių ir įmonių vadovai; pakilimas ir
tūpimas yra du sudėtingiausi orlaivio valdymo
momentai, reikalaujantys puikios koordinacijos, orlaivį
valdyti padeda tobulos navigacinės sistemos, sekančios
skrydžio parametrus, variklių būklę, įvairių orlaivio
sistemų veikimą bei degalų kiekį ir įgalinančios skristi
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ar nutupdyti lėktuvą visai aklai.
314305

Pilotas [lakūnas] bandytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pilotas [lakūnas] bandytojas

Description:

314306

Lakūnas instruktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lakūnas instruktorius

Description:

314307

Pilotas mėgėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pilotas mėgėjas

Description:

314308

Komercinės aviacijos pilotas [lakūnas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Komercinės aviacijos pilotas [lakūnas]

Description:

314309

Civilinės aviacijos pilotas [lakūnas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Civilinės aviacijos pilotas [lakūnas]

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka visų orlaivio sistemų patikrinimus prieš skrydį,
Explanatory
skrydžio metu ir po skrydžio, atlieka smulkų remontą ir notes:
derinimus užtikrinant saugumą ir efektyvų lėktuvo
įrangos veikimą, prižiūri valdymo pultą skrydžio metu:
kontroliuoja, valdo lėktuvo sistemas ir agregatus:
įtaisus, mygtukus, energijos bloką bei kitus įtaisus,
kuriais viso skrydžio metu kontroliuojamas lėktuvo
variklių bei kitų sistemų veikimas; stebi matuoklių ir
skaitiklių rodmenis bei kitas lėktuvo sistemas skrydžio
metu, kad nustatytų bet kuriuos techninius sutrikimus;
reguliuoja degalų matuoklius, kuro sunaudojimą ir
variklio veikimą, pagal piloto instrukcijas derina variklio
sūkių greitį ; gali atlikti smulkų remontą, reikalui esant
parengia įrenginius kraštutiniams nenumatytiems
atvejams; registruoja variklio darbą ir defektus arba
skrydžio metu pasitaikančius sutrikimus bei sunkumus
ir nuolat informuoja lėktuvo vadą.

314310

Sklandytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sklandytojas

Description:
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314311

Laisvojo aerostato pilotas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laisvojo aerostato pilotas

Description:

3144

Skrydžių valdymo vadovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Skrydžių valdymo vadovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Skrydžių valdymo vadovai valdo lėktuvų skridimą ore ir Explanatory
judėjimą ant žemės, naudodami radijo, radarų ir
notes:
šviesos sistemas, ir teikia informaciją, kurios reikia
lėktuvui valdyti. Atliekamos užduotys: (a) lėktuvų
judėjimo valdymas ir kontroliavimas artėjant prie oro
uosto ar išskrendant iš jo bei nusileidus ant žemės; (b)
lėktuvų valdymas ir kontroliavimas tam tikrame oro
erdvės sektoriuje; (c) skrydžio planų aptarimas ir
tvirtinimas; (d) lėktuvo įgulos ir operacijų personalo
informavimas apie oro sąlygas, veikimo galimybes,
skrydžių planus ir lėktuvų skridimą; (e) lėktuvų skridimo
kontrolės principų ir praktinių žinių taikymas,
identifikuojant ir sprendžiant problemas, iškylančias
darbo eigoje; (f) avarinių, paieškos ir gelbėjimo darbų ir
operacijų organizavimas; (g) panašių užduočių
atlikimas; (h) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3144 01 Skrydžių
vadovas 3144 02 Artėjimo prie aerodromo prieigų
skrydžių vadovas 3144 03 Skrydžių valdymo įrangos
operatorius [dispečeris] 3144 04 Oro erdvės valdymo
centro skrydžių vadovas

314401

Skrydžių vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skrydžių vadovas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Skrydžių vadovai koordinuoja ir valdo orlaivių judėjimą, Explanatory
nustato saugų atstumą tarp skrendančių lėktuvų, teikia notes:
informaciją apie skridimus: atsako už saugių maršrutų
parinkimą ir skrydžių koordinavimą; informuoja apie
skrydžio sąlygas, o sprendimus priima orlaivių pilotai.
Yra trys skrydžių vadovų grupės: oro uosto, oro uosto
prieigų ir oro erdvės valdymo. Oro uosto skrydžių
vadovai skrydžius valdo konkretaus oro uosto rajone.
Tai jie daro iš valdymo bokšto daugiausia vizualiai bei
naudodamiesi radijo ryšio priemonėmis. Oro uosto
prieigų skrydžių vadovai padeda orlaiviui pereiti į oro
erdvės skrydžio vadovo zoną. Oro erdvės skrydžio
vadovas valdo horizontaliai skrendančių tranzitinių
orlaivių skrydžius. Visų šių trijų grupių skrydžių vadovų
atsakomybė bei techninė valdymo įranga skiriasi.
Didžiausia atsakomybė tenka oro erdvės skrydžio
vadovams, koordinuojantiems daugelio orlaivių
skydžius intensyvaus eismo zonose. Jie atsakingi už
visų jų kontroliuojamoje zonoje skrendančių orlaivių
ekipažų narių ir keleivių gyvybes. Skrydžių vadovai
naudojasi kompiuterizuotomis sistemomis: spalvotų
monitorių ekranuose stebi erdvinį jų zonoje esančių
orlaivių skrydžių vaizdą. Šio tipo skrydžių valdymo
sistemos ypač padeda susidarius ekstremalioms
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situacijoms ir yra saugumo garantas, kai eismas
intensyvus.
314402

Artėjimo prie aerodromo prieigų skrydžių vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Artėjimo prie aerodromo prieigų skrydžių vadovas

Description:

314403

Skrydžių valdymo įrangos operatorius [dispečeris]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skrydžių valdymo įrangos operatorius [dispečeris]

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Naudodamas radijo ryšio, radaro ir šviesos
signalizavimo sistemas palaiko ryšį su orlaiviais
išvedant juos į aerodromo kilimo ar tūpimo aikštelę ir
kontroliuoja lėktuvo skridimą oro uosto zonoje arba
nustatytame oro erdvės sektoriuje, užtikrindamas
saugų, tvarkingą ir greitą oro transporto judėjimą
kontroliuojamoje oro erdvėje: aptaria ir patvirtina
skrydžio planą; informuoja lėktuvo įgulą apie
meteorologines sąlygas, kontroliuoja lėktuvo skrydį iki
maršruto pabaigos; nagrinėja lėktuvų išsidėstymą
erdvėje, meteorologines sąlygas ir oro transporto
kontrolės tarnybos parengtą navigacinę informaciją ;
remdamasis erdvės valdymo centro nurodymais
pakeičia išskridimo laiką; vadovauja lėktuvų kilimui ir
tūpimui aerodrome, pateikdamas instrukcijas radijo
ryšio priemonėmis lėktuvo įgulai; kontroliuoja ir valdo
aerodromo apšvietimo bei kitokius įrenginius ir
perduoda instrukcijas lakūnams bei personalui žemėje
ekstremalių situacijų atveju; priima skrydžius,
priklausančius jo reguliavimo sektoriui, ir pataria
lakūnams dėl reikalaujamo išlaikyti aukščio bei
perspėja apie oro sąlygų pasikeitimą; palaiko ryšį su
lėktuvu skrydžio tarp oro uostų metu ir teikia
instrukcijas, patarimus bei informaciją; jeigu būna
atsakingas tik už tam tikrą oro erdvės sektorių, tai
perduoda išskrendančius lėktuvus kito sektoriaus
dispečerio žiniai; registruoja visus gautus pranešimus,
organizuoja avarinius, paieškos ir gelbėjimo darbus.

Explanatory
notes:

314404

Oro erdvės valdymo centro skrydžių vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Oro erdvės valdymo centro skrydžių vadovas

Description:

314405

Skrydžių vadovas instruktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skrydžių vadovas instruktorius

Description:
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3145

Oro eismo saugumo technikai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Oro eismo saugumo technikai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Oro eismo saugumo technikai atlieka technines
Explanatory
užduotis, susijusias su lėktuvų skridimo ir
notes:
aeronavigacijos kontrolės sistemų projektavimu,
įdiegimu, priežiūra ir remontu. Atliekamos užduotys: (a)
techninių užduočių, susijusių su aeronavigacijos
sistemų elektroninės ir elektromechaninės įrangos
kūrimu ir tobulinimu, atlikimas bei modelių bandymas;
(b) techninės pagalbos teikimas, projektuojant ir
maketuojant specialias aeronavigacijos ir lėktuvų vietos
nustatymo bei skridimo kurso sekimo sistemų
elektrinės grandines; (c) bendradarbiavimas sudarant
sąmatas, rengiant oro transporto judėjimo kontrolės ir
saugumo įrangos technines ir mokomąsias
specifikacijas; (d) pagalba ir techninė priežiūra, statant,
įdiegiant ir valdant antžeminę aeronavigacijos įrangą,
ją eksploatuojant ir remontuojant, kad būtų laikomasi
standartų ir rekomendacijų; (e) oro transporto judėjimo
saugumo inžinerijos principų ir praktinių žinių
taikymas, identifikuojant ir sprendžiant darbe kylančias
problemas; (f) veikiančios antžeminės aeronavigacijos
įrangos modifikavimas, atsižvelgiant į naujas lėktuvų
skridimo kontroliavimo procedūras; (g) antžeminės
aeronavigacijos aparatūros kontroliavimas ir derinimas,
siekiant didžiausio tikslumo ir skrydžių, pakilimo bei
nusileidimo saugumo; (h) panašių užduočių atlikimas;
(i) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 3145 01 Oro eismo saugumo
technikas 3145 02 Aerodromo technikas

314501

Oro eismo saugumo technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Oro eismo saugumo technikas

Description:

314502

Aerodromo technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aerodromo technikas

Description:

315

Saugos ir kokybės inspektoriai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Saugos ir kokybės inspektoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Saugos ir kokybės inspektoriai vyriausybės, pramonės Explanatory
įmonių ar kitų institucijų vardu tikrina, kaip laikomasi
notes:
priešgaisrinės saugos ir kitų pavojingų darbų veiksnius
taisyklių ir potvarkių, darbo saugos taisyklių, sveikatos
ir aplinkos apsaugos, gamybos procesų saugos
taisyklių ir tikrina, kaip vartojamos ar parduodamos
prekės bei kaip teikiamų paslaugų saugumas ir atitinka
kokybės standartus ir gamintojo specifikacijas.
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Pagrindinės atliekamos užduotys: užtikrinimas, kad
pastatai ir kiti statiniai atitiktų patvirtintus statybos
projektus, zonų ir statinių skirstymo principus ir
priešgaisrinės saugos taisykles; priešgaisrinių sistemų
tikrinimas ar konsultavimas jų klausimais; gaisraviečių
tyrimas, siekiant nustatyti gaisro priežastis; pramonės ir
kitų įmonių tikrinimas darbo saugos, gamybos procesų
ir gaminamų, vartojamų ar parduodamų prekių
saugumo įvertinimo tikslams; užtikrinimas, kad būtų
laikomasi sveikatos ir aplinkos apsaugos taisyklių bei
potvarkių; užtikrinimas, kad būtų laikomasi kokybės
standartų ir gamintojo specifikacijų. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios
grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 3151
Pastatų ir priešgaisrinės saugos inspektoriai 3152
Darbų ir sveikatos saugos ir kokybės inspektoriai
3151

Pastatų ir priešgaisrinės saugos inspektoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pastatų ir priešgaisrinės saugos inspektoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pastatų ir priešgaisrinės saugos inspektoriai
Explanatory
vyriausybės, pramonės įmonių ar kitų institucijų vardu notes:
tikrina naujus ar seniau pastatytus namus, pramonės
įmones, viešbučius ir kitus pastatus bei statinius,
siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi statybos,
statinių ir zonų gradavimo taisyklių bei patvirtintų
statybos projektų, specifikacijų ir standartų, arba tikrina
priešgaisrinės saugos sistemas ir tiria gaisravietes, kad
nustatytų gaisrų priežastis. Atliekamos užduotys: (a)
fizinių ar juridinių asmenų, atliekančių statybos darbus,
konsultavimas, kaip tinkamai įgyvendinti statybos,
statinių ir zonų gradavimo taisykles ir kitus potvarkius,
reglamentuojančius pastatų kokybę ir saugumą; (b)
statomų ir jau pastatytų pastatų tikrinimas, siekiant
užtikrinti, kad jie atitiktų statybos, statinių ir zonų
gradavimo ir saugumo taisykles bei patvirtintus
statybos projektus, specifikacijas ir standartus bei kitas
pastatų kokybę ir saugumą reglamentuojančias
taisykles; (c) jau pastatytų pastatų ir statinių tikrinimas,
siekiant išsiaiškinti netinkamos eksploatacijos atvejus,
apgyvendinimo pažeidimus ir pavojingas sąlygas; (d)
pramonės įmonių, viešbučių, kino teatrų ir kitų pastatų
bei statinių tikrinimas, siekiant išaiškinti galimus gaisro
pavojus ir patarti, kaip juos pašalinti; (e) konsultavimas
gaisro detektorių ir purkštuvų sistemos klausimais bei
pastatų statybos medžiagų naudojimo ar
transportavimo klausimais, siekiant sumažinti gaisro
pavojų ar nuostolius gaisro atveju; (f) gaisraviečių
tyrimas, siekiant išsiaiškinti gaisrų priežastis; (g) panašių
užduočių atlikimas; (h) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3151
01 Gaisrų tyrėjas 3151 02 Pastatų saugos sistemų
inspektorius 3151 03 Gaisrų prevencijos inspektorius
3151 04 Priešgaisrinės saugos specialistas

315101

Gaisrų tyrėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gaisrų tyrėjas

Description:
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315102

Pastatų saugos sistemų inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastatų saugos sistemų inspektorius

Description:

315103

Gaisrų prevencijos inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gaisrų prevencijos inspektorius

Description:

315104

Priešgaisrinės saugos specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Priešgaisrinės saugos specialistas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Užtikrina, kad pastatai ir kiti statiniai atitiktų
Explanatory
patvirtintus statybos projektus, zonų ir statinių
notes:
skirstymo principus ir priešgaisrinės saugos taisykles:
tikrina priešgaisrines sistemas ir tokiu būdu nustato bei
pašalina ar sumažina gaisro pavojų pramonės įmonėse
ir kitose įstaigose; reguliariai tikrina gaisro gesintuvus ir
kitą priešgaisrinę įrangą; tikrina darbo vietas ir
sandėlius, numato ir tiria sąlygas, dėl kurių galėtų kilti
gaisras; konsultuoja gaisro jutiklių ir purkštuvų sistemų
įrengimo klausimais, gali sukurti ir vykdyti
priešgaisrinės apsaugos programas; teikia ataskaitas
apie nustatytą priešgaisrinę būklę ir pasiūlymus dėl
priešgaisrinės apsaugos priemonių remonto ar
pakeitimo ir nepageidautinų sąlygų panaikinimo.

315105

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos
inspektorius

Description:

315106

Pastatų priežiūros tarnybos inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastatų priežiūros tarnybos inspektorius

Description:

315107

Priešgaisrinės profilaktikos instruktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Priešgaisrinės profilaktikos instruktorius

Description:
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3152

Darbų ir sveikatos saugos ir kokybės inspektoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Darbų ir sveikatos saugos ir kokybės inspektoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Darbų ir sveikatos saugos ir kokybės inspektoriai
Explanatory
vyriausybės, pramonės įmonių ar kitų institucijų vardu notes:
tikrina darbo vietas darbo saugumo, gamybos procesų
ar gaminamų, vartojamų ar parduodamų prekių
saugumo atžvilgiu, siekdami užtikrinti, kad būtų
laikomasi sveikatos ir aplinkos apsaugos principų ir
taisyklių, kokybės standartų ir gamintojų specifikacijų.
Atliekamos užduotys: (a) darbdavių ir darbuotojų
atstovų konsultavimas vyriausybės nustatytų ir kitų
taisyklių bei potvarkių, reglamentuojančių darbo saugą
ir darbo aplinką, įgyvendinimo klausimais; (b) darbo
vietų tikrinimas, siekiant užtikrinti, kad darbo aplinka,
mechanizmai ir įranga atitiktų vyriausybės nustatytas ir
kitas taisykles, potvarkius ir standartus; (c) darbo vietų
tikrinimas ir informacijos apie kasdienines darbo
procedūras ir nelaimingus atsitikimus statistikos
rinkimas pokalbių, stebėjimų ir kitais būdais, siekiant
išaiškinti, kaip laikomasi darbo saugos taisyklių ir
potvarkių; (d) gamybos, perdirbimo, transportavimo,
priežiūros, sandėliavimo ir produkcijos pardavimo vietų
tikrinimas, siekiant išsiaiškinti, kaip laikomasi
vyriausybės nustatytų ir kitų taisyklių, potvarkių ir
standartų; (e) pagamintos produkcijos ar jos dalių
tikrinimas, kad ji atitiktų gamintojo specifikacijas ir
standartus; (f) įmonių ir visuomenės konsultavimas,
kaip tinkamai taikyti ir suprasti vyriausybės priimtus ir
kitus nutarimus, potvarkius ir taisykles higienos,
sanitarijos, pagrindinių produktų, maisto,
medikamentų, parfumerijos ir panašių produktų
švarumo, kategorijos nustatymo ir kokybės klausimais;
(g) lėktuvų, mašinų ir kitų transporto priemonių
gamintojų, naudotojų ir remontuotojų konsultavimas,
kaip taikyti ir suprasti vyriausybės priimtus ir kitus
nutarimus ir taisykles, reglamentuojančias transporto
priemonių techninius standartus ir būklę; (h) transporto
priemonių ir garažų ar aikštelių, turinčių leidimus taisyti
ir eksploatuoti transporto priemones, tikrinimas,
siekiant užtikrinti, kad jie atitiktų techninius standartus
ir vyriausybės priimtus bei kitus potvarkius; (i)
institucijų tikrinimas, siekiant užtikrinti, kad jos atitiktų
ir laikytųsi vyriausybės priimtų ir kitų taisyklių bei
potvarkių, reglamentuojančių teršalų ir pavojingų
atliekų išmetimą; (j) panašių užduočių atlikimas; (k)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 3152 01 Audinių ekspertas 3152
02 Tekstilės medžiagų ekspertas 3152 03 Darbo saugos
inspektorius 3152 04 Produkto saugos inspektorius

315201

Audinių ekspertas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audinių ekspertas

Description:

315202

Tekstilės medžiagų ekspertas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Tekstilės medžiagų ekspertas

315203

Darbo saugos inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbo saugos inspektorius

Description:

315204

Produkto saugos inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Produkto saugos inspektorius

Description:

315205

Kokybės inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kokybės inspektorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Patikrina pagamintą produkciją arba jos dalis,
Explanatory
siekdamas įsitikinti, ar ji atitinka standartų reikalavimus: notes:
apžiūri pagamintą produkciją, ieško defektų - įdubų,
įtrūkių, atplaišų, pūslių, įdrėskimų, spalvų
nevienodumų; sveria pagamintą produkciją, tikrina, ar
matmenys atitinka techninius reikalavimus; naudoja
svarstykles, matuoklius, liniuotes, mikrometrus,
defektus pažymi kreida, pastele ar spalvotu pieštuku;
siekdamas nustatyti vidinius pagaminto produkto
defektus, gali naudotis rentgeno ir kitais tikrinimo
įtaisais bei aparatais. Gali ištaisyti kai kuriuos trūkumus.
Gali valdyti rentgeno ar kitus panašius aparatus.

315206

Elektrinių gaminių kokybės inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrinių gaminių kokybės inspektorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tikrina elektrinius įtaisus, siekdamas užtikrinti jų
atitikimą standartų reikalavimams. Pagal techninių
sąlygų ir reikalavimų aprašus tikrina įrangą ir jos dalis:
prijungia gaminį prie elektros energijos šaltinio ir
matuoklio, pvz., vatmetro, voltmetro ar pan.; stebi
atskirus komponentus, jų sąryšį ir kokybę. Išima
pažeistas dalis, gautus duomenis registruoja
inspektoriaus knygoje. Gali inspektuoti mechaninės
įrangos veikimą, atskirus komponentus įvairiose
gamybos stadijose. Gali specializuotis pagaminto
produkto patikrinimo srityje arba tikrinti jo mechaninį
veikimą.

Explanatory
notes:

315207

Elektroninių gaminių kokybės inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektroninių gaminių kokybės inspektorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tikrina elektroninius įtaisus, siekdamas užtikrinti jų
atitikimą standartų reikalavimams. Pagal techninių

Explanatory
notes:
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sąlygų ir reikalavimų aprašus tikrina įrangą ir jos dalis:
prijungia gaminį prie elektros energijos šaltinio ir
matuoklio, pvz., vatmetro, voltmetro ar pan.; stebi
atskirus komponentus, jų sąryšį ir kokybę. Išima
pažeistas dalis, gautus duomenis registruoja
inspektoriaus knygoje. Gali inspektuoti mechaninės
įrangos veikimą, atskirus komponentus įvairiose
gamybos stadijose. Gali specializuotis pagaminto
produkto patikrinimo srityje arba tikrinti jo mechaninį
veikimą.
315208

Audinių kokybės inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audinių kokybės inspektorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tikrina audinio kokybę: stebi, ar nėra defektų audinyje, Explanatory
o juos aptikęs, praneša apie tai administratoriui ir
notes:
instruktuoja audėją, remontininkus ar kitus darbininkus,
kaip tuos defektus ištaisyti; garantuoja technologinio
proceso nenutrūkstamumą; pataria, kaip ekonomiškai
naudoti žaliavą, išmano medžiagų ir žaliavų
sunaudojimo normas, perspėja apie kokybės poveikį
tolesniems audinių perdirbimo procesams ir gaminių
kokybei; sveria audeklo ritinius, palygindamas
sunaudotų verpalų ir audeklo masių vertes; gali atlikti
audeklo taisymo darbus, pašalinti nekokybišką dalį. Gali
tikrinti medžiagų kokybę, spalvą ir atspalvį, tikrina
pagamintą produkciją ar jos dalis, siekdamas, kad ji
atitiktų gamintojo technines sąlygas ir standartų
reikalavimus.

315209

Technologinių procesų kokybės inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Technologinių procesų kokybės inspektorius

Description:

315210

Mechaninių gaminių kokybės inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mechaninių gaminių kokybės inspektorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Apžiūri ir išbando įrangą bei kitus mechaninius
Explanatory
įrenginius, siekdamas nustatyti darbo užbaigtumą,
notes:
veikimo sąlygas, jų atitikimą techninių sąlygų aprašams
ir standartų reikalavimams: pagal techninių sąlygų
aprašus tikrina įrangą ir atskiras jos dalis, stebėdamas,
ar nėra įtrūkių ir dažymo nelygumų bei kitų defektų,
trukdančių gauti leidimus eksploatuoti mechaninį
gaminį; apžiūri gaminį ir jį prijungia prie energijos
šaltinio bei stebi įtaisų ir atskirų dalių mechaninį
veikimą ir matuoklių rodmenis. Gali atlikti nedidelį dalių
reguliavimą; registruoja šią informaciją inspektavimo
žurnale, daro išvadas, teikia rekomendacijas. Gaminius
gali inspektuoti įvairiose jų gamybos proceso stadijose
bei specializuotis darbų užbaigtumo arba mechaninio
įrenginių veikimo inspektavimo ar tam tikrų tipų
įrangos bandymų srityse.
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315211

Produktų kokybės inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Produktų kokybės inspektorius

Description:

315212

Paslaugų kokybės inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Paslaugų kokybės inspektorius

Description:

315213

Darbo ir sveikatos saugos inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbo ir sveikatos saugos inspektorius

Description:

315214

Vaikų priežiūros ir sveikatos saugos inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaikų priežiūros ir sveikatos saugos inspektorius

Description:

315215

Vartotojų apsaugos ir sveikatos saugos inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vartotojų apsaugos ir sveikatos saugos inspektorius

Description:

315216

Sveikatos saugos ir apsaugos nuo elektros inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sveikatos saugos ir apsaugos nuo elektros inspektorius Description:

315217

Įstaigos darbuotojų darbo ir sveikatos saugos specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įstaigos darbuotojų darbo ir sveikatos saugos
specialistas

Description:

315218

Įmonės darbuotojų darbo ir sveikatos saugos specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įmonės darbuotojų darbo ir sveikatos saugos
specialistas

Description:
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315219

Pramonės atliekų apdorojimo darbuotojų darbo ir sveikatos saugos inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pramonės atliekų apdorojimo darbuotojų darbo ir
sveikatos saugos inspektorius

Description:

315220

Kontrolės tarnybos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kontrolės tarnybos technikas

Description:

315221

Apsaugos nuo taršos ir sveikatos saugos inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apsaugos nuo taršos ir sveikatos saugos inspektorius

Description:

315222

Parduotuvės darbuotojų darbo ir sveikatos saugos inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Parduotuvės darbuotojų darbo ir sveikatos saugos
inspektorius

Description:

315223

Transporto darbuotojų darbo ir sveikatos saugos inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto darbuotojų darbo ir sveikatos saugos
inspektorius

Description:

315224

Saugių darbo sąlygų ir sveikatos saugos inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Saugių darbo sąlygų ir sveikatos saugos inspektorius

Description:

315225

Transporto priemonių atitikties techninių standartų reikalavimams inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto priemonių atitikties techninių standartų
reikalavimams inspektorius

Description:
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315226

Procesų kokybės inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Procesų kokybės inspektorius

Description:

315227

Valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aplinkos apsaugos inspektorius, kuris vykdo valstybinę Explanatory
aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo
notes:
kontrolę. Vykdydamas tarnybines pareigas, valstybinis
aplinkos apsaugos inspektorius: nustato tvarką
sustabdyti ūkinės ir kitos veiklos objektų statybą ar
rekonstravimą, sustabdo ar apriboja juridinių ir fizinių
asmenų veiklą, jeigu pažeidžiami aplinkos apsaugos
įstatymai arba ši veikla neatitinka aplinkos apsaugos
normatyvų, taisyklių, limitų ir kitų nustatytų sąlygų;
pateikęs tarnybinį pažymėjimą, netrukdomas įeina arba
įvažiuoja į visų įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkių,
karinių dalinių, pasienio ruožo teritorijas ir objektus,
kad vykdytų juose valstybinę aplinkos apsaugos ir
gamtos išteklių naudojimo kontrolę ir atliktų
kontrolinius tyrimus ir matavimus; surašo protokolus,
aktus ir kitokius nustatytos formos dokumentus;
nustato tvarką nagrinėti administracinių teisės
pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;
sustabdo ir tikrina Lietuvos Respublikos ir užsienio
valstybių laivus, kitas vandens transporto priemones
Lietuvos Respublikos vidaus, teritoriniuose vandenyse
ir ekonominėje zonoje vykdo juose valstybinę aplinkos
apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę, taip
pat vykdo šią kontrolę tarptautiniuose vandenyse
esančiuose Lietuvos Respublikos laivuose; kad būtų
užkirstas kelias aplinkos apsaugos įstatymų
pažeidimams, už kuriuos numatyta administracinė ar
baudžiamoji atsakomybė, sustabdo ir apžiūri įtariamų
asmenų transporto priemones, nustato tvarką, būtiną
atlikti asmens apžiūrą ir daiktų patikrinimą, paimti
daiktus ir dokumentus, įvykio vietai apžiūrėti; pagal
tarptautinius įsipareigojimus tikrina Lietuvos
Respublikos juridinių ir fizinių asmenų veiklą, susijusią
su gamtos išteklių naudojimu tarptautiniuose
vandenyse; įstatymų numatytais atvejais pristato
aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjus į policiją arba į
gyvenvietės, apylinkės savivaldybės patalpas
asmenybei nustatyti; saugo, nešioja ir panaudoja
nustatyta tvarka tarnybinį ginklą ir specialiąsias
priemones - antrankius, asmens apsaugai skirtas dujas,
tarnybinius šunis, transporto priverstinio stabdymo
priemones.

315228

Kelių transporto priemonių techninių apžiūrų centro kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelių transporto priemonių techninių apžiūrų centro
kontrolierius

Description:
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315229

Žaliavų ir pusgaminių kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žaliavų ir pusgaminių kontrolierius

Description:

315231

Inspektorius kinologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Inspektorius kinologas

Description:

315235

Vežimo technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vežimo technikas

Description:

315237

Technikos saugos inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Technikos saugos inspektorius

Description:

315238

Pamainos inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pamainos inspektorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pamainos inspektorius atlieka pažeidžiamiausių AE
vietų apsaugos kontrolę bei vagysčių ar diversijos
prevenciją AE vidinėse ir ypač svarbiose zonose: tikrina
pažeidžiamiausių vietų inžinerines technines apsaugos
priemones; tikrina konteinerius po branduolinio kuro
iškrovimo ir juos plombuoja; kontroliuoja branduolinio
kuro apsaugą ir jo transportavimą įmonės teritorijoje
poilsio ir švenčių dienomis.

Explanatory
notes:

32

Jaunesnieji gyvosios gamtos mokslų, sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos specialistai

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogrupis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Jaunesnieji gyvosios gamtos mokslų, sveikatos
priežiūros, farmacijos ir veterinarijos specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji gyvosios gamtos mokslų, sveikatos
Explanatory
priežiūros, farmacijos ir veterinarijos specialistai atlieka notes:
technines užduotis, susijusias su gamtos mokslų, žemės
ūkio, miškininkystės, sanitarijos, medicinos,
veterinarinės medicinos, farmacijos ir panašių sričių
koncepcijų, teorijų ir metodų tyrinėjimu ir jų praktiniu
taikymu, ir teikia slaugos, akušerijos, liaudies medicinos
bei netradicinio gydymo įtaiga ir maldomis paslaugas.
Šio pagrindinio pogrupio atstovai paprastai atlieka
tokias užduotis: dirba tiriamąjį ir techninį gamtos
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mokslų, žemės ūkio, miškininkystės, sanitarijos,
medicinos, veterinarinės medicinos, farmacijos ir
panašių sričių darbą; padeda teikiant slaugos,
akušerijos, liaudies medicinos ir netradicinio gydymo
įtaiga ar maldomis paslaugas. Jiems gali vadovauti
gyvosios gamtos mokslų ir sveikatos priežiūros
specialistai. Patys jie irgi gali vadovauti kitiems
darbuotojams. Reikia pažymėti, kad atsižvelgiant į
užduočių ypatumus ir jų atlikimo atsakomybę bei
nacionalinius išsilavinimo ir kvalifikacijos reikalavimus,
kai kurias čia priskiriamas profesijas būtų galima
priskirti 22 pagrindiniam pogrupiui “Gyvosios gamtos
mokslų, sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos
specialistai”. Tai ypač taikytina 323 grupei “Jaunesnieji
akušerijos specialistai” priskiriamoms profesijoms. Šio
pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias
grupes: 321 Gyvosios gamtos mokslų technikai ir
jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai 322
Jaunesnieji sveikatos priežiūros, farmacijos ir
veterinarijos specialistai 323 Jaunesnieji akušerijos
specialistai 324 Liaudies medicinos praktikai ir
užkalbėtojai
321

Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji
giminiškų profesijų specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji
Explanatory
giminiškų profesijų specialistai dirba techninį darbą,
notes:
susijusį su gyvosios gamtos mokslų, tokių kaip
biologija, botanika, zoologija, bakteriologija,
biochemija bei žemės ūkio mokslų, agronomijos ir
miškininkystės koncepcijų, principų ir metodų
tyrinėjimu ir praktiniu taikymu. Pagrindinės atliekamos
užduotys: techninis darbas, kuris susijęs arba su
gyvosios gamtos mokslų sričių tyrinėjimu, arba su šių
mokslų koncepcijų, principų ir metodų praktiniu
taikymu medicinos, žemės ūkio ar farmacijos pramonės
srityse. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius
pogrupius: 3211 Gyvosios gamtos mokslų technikai ir
laborantai 3212 Agronomijos ir miškininkystės
technikai 3213 žemės ir miškų ūkio konsultantai

3211

Gyvosios gamtos mokslų technikai ir laborantai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gyvosios gamtos mokslų technikai ir laborantai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gyvosios gamtos mokslų technikai ir laborantai atlieka
technines užduotis, susijusias su biologijos ir kitų
gamtos mokslų sričių tyrinėjimais bei su tų tyrinėjimų
praktiniu taikymu pramonės, žemės ūkio, medicinos,
sveikatos apsaugos ir kitose srityse. Atliekamos
užduotys: (a) medžiagų ir įrangos paruošimas
eksperimentams, bandymams ir analizei; (b) augalų,
gyvūnų ar žmogaus ląstelių, audinių, dalių ir organų
pavyzdžių rinkimas ir paruošimas eksperimentams,
bandymams ir analizei; (c) asistavimas atliekant
eksperimentus, bandymus ir juos analizuojant; (d)
duomenų rinkimas ir projektams reikiamų medžiagų
kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų nustatymas; (e)
mokslinių principų, teorinių ir praktinių žinių taikymas,
identifikuojant ir sprendžiant problemas, kylančias
darbe; (f) tyrimams naudojamų įrenginių priežiūra ir

Explanatory
notes:
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taisymas; (g) panašių užduočių atlikimas; (h)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 3211 01 Iškamšininkas 3211 02
Anatomijos laborantas 3211 03 Bakteriologijos
laborantas 3211 04 Biologijos laborantas
321101

Iškamšininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Iškamšininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Iš negyvų gyvūnų ar paukščių gamina iškamšas: nulupa Explanatory
nuo negyvo gyvūno ar paukščio odą arba kailį.
notes:
Stengiasi išsaugoti natūralų šerių, plunksnų ir kitų
gyvūno dalių pavidalą; paruošia specialius užpildus ir
jais užpildo iškamšos ruošinį, siekdamas atkurti tikslų
gyvūno pavidalą; į odą įtrina skystuosius konservantus,
montuoja vielas, įdeda medienos strypelius, taip
sutvirtindamas kūno korpusą, kad gautų natūralią
išvaizdą; specialia lipnia juosta pritvirtina letenas,
plunksnas, įstato dantis, stiklines akis bei kitas detales
ar kūno dalis. Gali montuoti reprezentacinius gamtinės
aplinkos pavyzdžius.

321102

Anatomijos laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Anatomijos laborantas

Description:

321103

Bakteriologijos laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bakteriologijos laborantas

Description:

321104

Biologijos laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Biologijos laborantas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vadovaujamas ir prižiūrimas mokslininko biologo,
Explanatory
atlieka technines užduotis, susijusias su biologiniais
notes:
bandymais, tyrimais, mokslo pasiekimų plėtojimu bei jų
taikymu praktikoje: pramonėje, sveikatos apsaugoje,
žemės ūkyje ir kitose veiklos srityse: naudodamas
skrodimo, fiksavimo ir dažymo metodus, paruošia
mėginius, tokius kaip gyvūnų ar augalų ląstelės,
audiniai, organų dalys ir pan.; augina mikroorganizmų
kultūras biologiniams bandymams bei tyrimams atlikti;
paruošia ir dirba su įprastiniu ir elektroniniu
mikroskopu, rentgeno aparatu, foto aparatu ir kitokia
laboratorine įranga, taikoma tiriant, analizuojant ir
bandant eksperimentinius mėginius bei bandinius;
registruoja stebėjimų duomenis bei rašo ataskaitas;
atlieka kitokias technines užduotis, susijusias su
mokslininkų biologų atliekamais moksliniais tyrimais ir
praktiniu biologijos mokslo pasiekimų pritaikymu. Gali
specializuotis tam tikroje biologijos mokslo srityje arba
biologijos mokslo pasiekimų taikyme pramonės, žemės
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ūkio ir kitose veiklos srityse. Gali tvarkyti laboratorijos
įrangą ir prižiūrėti eksperimentinius gyvūnus.
321105

Kraujo banko laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kraujo banko laborantas

Description:

321106

Botanikos laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Botanikos laborantas

Description:

321107

Citologijos laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Citologijos laborantas

Description:

321108

Ekologijos laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ekologijos laborantas

Description:

321109

Genetikos laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Genetikos laborantas

Description:

321110

Hematologijos laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Hematologijos laborantas

Description:

321111

Patologijos ir teismo medicinos diagnostikos technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Patologijos ir teismo medicinos diagnostikos
technologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Patologijos ir teismo medicinos diagnostikos
Explanatory
technologas savarankiškai atlieka ar padeda atlikti
notes:
patologijos ir teismo medicinos ekspertizės tyrimus
visų lygių sveikatos priežiūros institucijose, visuomenės
sveikatos centruose, mokslinių tyrimų institutuose bei
kitose įstaigose, atliekančiose diagnostinius tyrimus:
parengia darbo vietą diagnostiniams tyrimams atlikti;
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ima, priima ir gabena bandinius į laboratoriją;
bendrauja su pacientu ir jį tiria; atlieka tyrimus ir vertina
rezultatus; kontroliuoja darbo kokybę; bendradarbiauja
su kitomis įstaigomis ir sveikatos priežiūros
darbuotojais.
321112

Medicinos mokslų laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medicinos mokslų laborantas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vadovaujant ir prižiūrint medicinos mokslinį laipsnį
Explanatory
turinčiam specialistui, atlieka įvairias technines
notes:
užduotis, eksperimentinius bandymus ir analizuoja ligų
priežastis, diagnozuoja ligas, tiria gydymui ir
profilaktikai naudojamus būdus ir metodus: paruošia
mėginius, tokius kaip kūno organai, audiniai, ląstelės,
skysčiai ir ekskrementai; augina mikroorganizmų
kultūras tyrimams, analizėms ir eksperimentams, ruošia
vakcinas; paruošia ir tvarko medicininės laboratorijos
įrangą, registruoja stebėjimų duomenis, gautus tyrimų
ir analizių metu, rašo ataskaitas; atlieka kitas technines
užduotis, padeda tirti ir tobulinti medicinos mokslo
pasiekimų taikymą praktikoje. Gali specializuotis kurioje
nors medicinos mokslų šakoje, pvz., mikrobiologijoje,
hematologijoje ar cheminėje patologijoje. Gali
prižiūrėti laboratorijos įrangą ar auginti gyvūnus
eksperimentams.

321113

Patologijos laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Patologijos laborantas

Description:

321114

Farmakologijos laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Farmakologijos laborantas

Description:

321115

Fiziologijos laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fiziologijos laborantas

Description:

321116

Serologijos laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Serologijos laborantas

Description:
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321117

Audinių laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audinių laborantas

Description:

321118

Zoologijos laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Zoologijos laborantas

Description:

321119

Medicinos tarnybos laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medicinos tarnybos laborantas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Medicinos tarnybos laborantas atlieka medicininių
Explanatory
tyrimų technines užduotis: dirba gydymo įstaigų,
notes:
visuomenės sveikatos centrų bei kitose negydymo
įstaigų laboratorijose; atlieka įvairius klinikinius,
biocheminius, imunologinius citologinius žmogaus
biologinių skysčių tyrimus; paruošia histologinius
preparatus, atlieka mikrobiologinius tyrimus, iš įvairaus
amžiaus žmonių piršto ir venos moka paimti kraują ; ne
gydymo įstaigos laborantas atlieka cheminę analizę
kitokio profilio laboratorijose; gamina darbinius
cheminius reagentus, dirba su laboratorine įranga,
vykdo laboratorijos vidaus kokybės vidaus kontrolę, yra
atsakingas už atliktų tyrimų kokybę; reikalui esant, I
lygio gydymo įstaigos laborantas gali vykti pas ligonį į
namus paimti kraujo laboratorinei analizei. Laborantai
atlieka savo specializacijos klinikinius , biocheminius ir
bakteriologinius tyrimus arba gali asistuoti
specialistams.

321122

Mikrobiologijos laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mikrobiologijos laborantas

Description:

321123

Laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laborantas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mokslo arba mokymo įstaigos ar laboratorijos
pagalbinis darbuotojas. Jo darbas –yra labai įvairus. Jis
gali paruošti ir praskiesti įvairius tirpalus, nustatyti jų
koncentracijas, ištirti įvairių medžiagų savybes ir
išmatuoti jų parametrus, tokius kaip virimo, užšalimo ir
lydymosi temperatūra, šiluminis laidis, savitoji
garavimo šiluma, šilumingumas, atsparumas karščiui,
tvirtumas, tamprumas, fotocheminės savybės ir kt.. Jis
atrenka mėginius ir tyrinius, identifikuoja nežinomas

Explanatory
notes:
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medžiagas, jas testuoja ir analizuoja. Jis gali dirbti
įvairių medžiagų tyrimo, jų kūrimo ir įdiegimo
projektuose. Laborantas atlieka analizes, tyrimus ir
bandymus, jų rezultatus užrašo į darbo kontrolės
žurnalus, juos apdoroja, rašo ataskaitas. Gali dirbti
chemijos laboratorijose, kur yra kenksmingų sveikatai
cheminių medžiagų, todėl būtina tinkamai pasirengti
atlikti kiekvieną užduotį.
321124

Chemijos laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Chemijos laborantas

Description:

321125

Ėminių ėmėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ėminių ėmėjas

Description:

321126

Laboratorinės diagnostikos technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laboratorinės diagnostikos technologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Laboratorinės diagnostikos technologas savarankiškai Explanatory
atlieka klinikinius laboratorinius, mikrobiologinius,
notes:
klinikinius biocheminius, citologinius ir kitus
diagnostinius laboratorinius tyrimus visų lygių
sveikatos priežiūros institucijose, visuomenės sveikatos
centruose, mokslinių tyrimų institutuose bei kitose
įstaigose, atliekančiose diagnostinius tyrimus: parengia
darbo vietą diagnostiniams tyrimams atlikti; ima, priima
ir gabena bandinius į laboratoriją; bendrauja su
pacientu ir jį tiria; atlieka tyrimus ir vertina rezultatus;
kontroliuoja darbo kokybę; bendradarbiauja su kitomis
įstaigomis ir sveikatos priežiūros darbuotojais.

3212

Agronomijos ir miškininkystės technikai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Agronomijos ir miškininkystės technikai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Agronomijos ir miškininkystės technikai ir laborantai
Explanatory
atlieka technines užduotis, susijusias su agronomijos ir notes:
miškininkystės sričių tyrimais, ir tyrimo rezultatus taiko
žemės ūkyje ir miškininkystėje. Atliekamos užduotys:
(a) medžiagų ir įrangos paruošimas eksperimentams,
bandymams ir analizei; (b) augalų ar gyvūnų ląstelių,
audinių, dalių ir gyvūnų organų pavyzdžių rinkimas ir
paruošimas eksperimentams, bandymams ir analizei;
(c) asistavimas atliekant eksperimentus, bandymus ir
juos analizuojant; (d) sėklų pavyzdžių kokybės, švarumo
ir dygumo analizės atlikimas; (e) duomenų rinkimas ir
projektams reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei
darbo sąnaudų nustatymas; (f) mokslinių principų,
teorinių ir praktinių žinių taikymas, išsiaiškinant ir
sprendžiant darbe kylančias problemas; (g) tyrimams
naudojamų įrenginių priežiūra ir taisymas;

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

601/1 365

LPK-2005

(h) panašių užduočių atlikimas; (i) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai:
3212 01 Agronomijos technikas 3212 02 Miškininkystės
technikas 3212 03 Pasėlių tyrimo technikas 3212 04
Gėlininkystės technikas
321201

Agronomijos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Agronomijos technikas

Description:

321202

Miškininkystės technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Miškininkystės technikas

Description:

321203

Pasėlių tyrimo technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pasėlių tyrimo technikas

Description:

321204

Gėlininkystės technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gėlininkystės technikas

Description:

321205

Miškotvarkos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Miškotvarkos technikas

Description:

321206

Daržininkystės technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Daržininkystės technikas

Description:

321207

Sodininkystės technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sodininkystės technikas

Description:
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321208

Dirvotyros technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dirvotyros technikas

Description:

321209

Eigulys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Eigulys

Description:

321211

Apželdinimo technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apželdinimo technikas

Description:

3213

Žemės ir miškų ūkio konsultantai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Žemės ir miškų ūkio konsultantai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Žemės ir miškų ūkio konsultantai teikia techninę
Explanatory
pagalbą ir konsultuoja ūkininkavimo ir miškininkystės
notes:
metodų ir problemų klausimais. Atliekamos užduotys:
(a) naujų ūkininkavimo ar miškininkystės metodų ar
būdų laimėjimų sekimas; (b) konsultavimas produkcijos
kokybės gerinimo, derlingumo didinimo ir metodų,
didinančių operacijų efektyvumą ir padedančių
išsaugoti natūralius aplinkos išteklius, klausimais; (c)
konsultavimas dirvos erozijos ir žemės ūkio kenkėjų
klausimais; (d) duomenų rinkimas ir projektams
reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų
nustatymas; (e) parodomųjų seminarų organizavimas,
paskaitų skaitymas ir medžiagos apie šiuolaikinius
metodus ir technologijas platinimas ir jų skatinimas; (f)
mokslinių principų, teorinių bei praktinių žinių
taikymas, išsiaiškinant ir sprendžiant darbe kylančias
problemas; (g) panašių užduočių atlikimas; (h)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 3213 01 Žemės ūkio konsultantas
3213 02 Ūkininkavimo konsultantas 3213 03
Miškininkystės konsultantas

321301

Žemės ūkio konsultantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žemės ūkio konsultantas

Description:
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321302

Ūkininkavimo konsultantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkininkavimo konsultantas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pataria ūkininkams įvairiais ūkininkavimo klausimais:
Explanatory
studijuoja įvairias publikacijas, lankosi parodose ir seka notes:
pažangių ūkininkavimo metodų taikymą; tyrinėja
metodus, taikomus savo rajono ūkiuose ir pataria
ūkininkams, kaip pasiekti geresnių rezultatų, auginant
kokybišką derlių bei didinant derlingumą, kokias
priemones naudoti siekiant padidinti taikomų
priemonių veiksmingumą ir kaip panaudoti ūkio turtą;
lankosi fermose ir tiria problemas, tokias kaip
dirvožemio erozija ir kenkėjų antplūdžiai, pataria, kokių
veiksmų reikėtų imtis; skaito paskaitas, rašo, publikuoja
ir platina straipsnius, organizuoja parodas, skatinančias
efektyvių ūkininkavimo būdų ir technologijų taikymą.

321303

Miškininkystės konsultantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Miškininkystės konsultantas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šios profesijos žmonės pataria, kaip auginti, saugoti,
Explanatory
eksploatuoti mišką, turi išmanyti medžių ir krūmų rūšis, notes:
sėklas, sodmenų auginimo, miško kirtimo technologiją,
priešgaisrines ir sanitarines miškų apsaugos taisykles;
pataria dėl medžių sėklų rinkimo, nurodo, kaip ruošti
dirvą miško sodinimui; organizuoja sodinimą ir želdinių
priežiūrą, konsultuoja, atliekant biržės paruošiamuosius
darbus, sanitarinius kirtimus. Šios profesijos žmonės
turi mokėti dirbti miškų ūkio mašinomis ir įrenginiais,
vadovauti samdomiems darbuotojams. Miškininkystės
konsultantai prižiūrimuose miškų masyvuose yra
atsakingi už apsaugą nuo gaisrų.

322

Jaunesnieji sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos specialistai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Jaunesnieji sveikatos priežiūros, farmacijos ir
veterinarijos specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji sveikatos priežiūros, farmacijos ir
Explanatory
veterinarijos specialistai atlieka technines užduotis,
notes:
susijusias su medicinos, veterinarinės medicinos,
odontologijos, farmacijos, sanitarijos, sveikos
gyvensenos propagavimo ir panašių medicinos
disciplinų koncepcijų, principų ir metodų tyrinėjimu ir
praktiniu taikymu. Pagrindinės atliekamos užduotys:
tam tikras gydomosios ir profilaktinės medicinos,
odontologijos ir veterinarijos sričių konsultavimas ir
diagnozavimas; konsultacijos, kaip galima pagerinti
sanitarines ar higienines sąlygas; mitybos metodų ir
dietų rengimas ir taikymas praktikoje; regėjimo
tikrinimas ir akinių ar kontaktinių lęšių išrašymas;
konsultacijos kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų
gydymo ir profilaktikos klausimais; pagalbos teikimas
ruošiant ir skirstant vaistus ir kitus farmacijos
produktus; homeopatinio gydymo taikymas ar kalbos ir
kitų sutrikimų koregavimas. Jie gali dirbti vadovaujami
sveikatos apsaugos specialistų. Jie ir patys gali
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vadovauti kitiems darbuotojams. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 3221 Slaugos specialistai
3222 Jaunesnieji visuomenės sveikatos priežiūros
specialistai 3223 Dietos specialistai 3224 Optometrijos
specialistai ir optikai 3225 Burnos priežiūros specialistai
3226 Fizioterapeutai ir giminiškų profesijų specialistai
3227 Veterinarų asistentai 3228 Farmakotechnikai 3229
Kitur nepriskirti jaunesnieji sveikatos priežiūros@
farmacijos ir veterinarijos specialistai
3221

Slaugos specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Slaugos specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Slaugos specialistai konsultuoja, diagnozuoja, dirba
profilaktinį darbą bei gydo, tačiau jų veiklos sfera ir
sudėtingumas yra labai ribotas, lyginant su gydytojų.
Jie dirba savarankiškai arba gydytojų vadovaujami
įstaigose ar tam tikrame regione, kuris laikomas
sveikatos apsaugos sistemos dalimi. Jie gali gydyti tik
savo regionui būdingas ligas ar sutrikimus ar taikyti tik
tam tikrus konkrečius gydymo metodus. Atliekamos
užduotys: (a) asmenų ar gyventojų grupių
konsultavimas gimstamumo reguliavimo, higienos,
dietinio maitinimo ir kitų profilaktinių medicinos
metodų ir priemonių klausimais; (b) medicininės
apžiūros atlikimas, siekiant nustatyti diagnozę arba
siųsti pas gydytojus, esant sudėtingiems atvejams; (c)
diagnozuotų susirgimų, negalavimų ar sužeidimų
gydymas; (d) panašių užduočių atlikimas; (e)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 3221 01 Bendrosios praktikos
slaugytojas 3221 02 Bendruomenės slaugytojas 3221
03 Psichikos sveikatos slaugytojas 3221 04 Anestezijos
ir intensyviosios terapijos slaugytojas

Explanatory
notes:

322101

Bendrosios praktikos slaugytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bendrosios praktikos slaugytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrosios praktikos slaugytojas rūpinasi
Explanatory
sergančiaisiais bei sužeistais žmonėmis ir padeda jiems notes:
pasveikti: darbas tiesiogiai susijęs su sergančių žmonių
fizinių, dvasinių ir emocinių poreikių tenkinimu; stebi,
įvertina ir pažymi ligos požymius, reakcijas ir ligonių
būklės pagerėjimą ar pablogėjimą, padeda gydytojams
apžiūrėti ir gydyti ligonius, prižiūri vaistus ir medicininę
įrangą, teikia skubią ir neatidėliotiną pagalbą
ekstremaliomis sąlygomis; vykdo gydytojų nurodymus
ir paskyrimus, atlieka diagnostines ir gydymo
procedūras; vykdo gydytojo paskirtą gydymo kursą,
dalija vaistus, atlieka injekcijas (vaistų įšvirkštimas po
oda, į raumenis, veną), infuzijas (didelio kiekio skysčio
įleidimas į veną arba po oda), kateterizavimą (skysčių
išleidimas iš kūno ertmių arba suleidimas į jas
vamzdeliais), laboratorinius tyrimus, perriša žaizdas;
slaugytojai dažniausiai darbuojasi vienoje iš medicinos
praktikos sričių, tokių kaip vidaus ligos, chirurgija,
pediatrija, greitoji medicinos pagalba, reanimacija,
onkologinės ligos ir kt.
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322102

Bendruomenės slaugytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bendruomenės slaugytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Teikia profesionalias ligonių priežiūros paslaugas
visuomenės sveikatos apsaugos srityje, konsultuoja
privačiuose namuose, mokyklose, motinos ir vaiko
sveikatos centruose ir ikimokyklinėse vaikų įstaigose;
lankosi privačiuose namuose ir pagal gydytojo
nurodymus suteikia ligonių gydymo bei priežiūros
paslaugas įvairių ligų ir susirgimų atvejais; instruktuoja
šeimos narius dėl ligonių priežiūros, dėl motinos ir
vaiko globos bei dėl sveikos aplinkos palaikymo,
padeda pacientams priprasti prie vietos ir gydymo
būdų; padeda gydytojams motinos ir vaiko sveikatos
centruose; teikia paslaugas mokyklose; ypatingais
atvejais suteikia pirmąją pagalbą; derina ligonių
priežiūrą sveikimo laikotarpiu, teikia nurodymus dėl
pacientų priežiūros jų sveikimo metu; atlieka kitas
profesionalias ligonių priežiūros užduotis, įskaitant ir
ligonių reabilitacinių pratybų priežiūrą bei supažindina
su instrukcija, kaip naudotis ortopedinėmis
priemonėmis. Gali specializuotis kurioje nors
visuomenės sveikatos apsaugos srityje ir būti tam
darbui paskirti.

Explanatory
notes:

322103

Psichikos sveikatos slaugytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Psichikos sveikatos slaugytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vykdo sveikatos priežiūrą, kuri apima ligų profilaktiką, Explanatory
įvairaus amžiaus sveikų, nepajėgių, fiziškai ar protiškai notes:
sergančių žmonių fizinę, psichinę ir socialinę priežiūrą
visose asmens sveikatos priežiūros ir socialinės globos
įstaigose bei bendruomenėje, namie ar kitose vietose:
Nustato, kokios slaugos reikia slaugomam asmeniui ir
kokios pagalbos reikia jo šeimai, globėjams,
aplinkiniams; atlieka gydytojo paskyrimus, informuoja
pacientus apie paskirtų vaistų poveikį, nurodo
profilaktikos būdus, taip pat stebi ir žino, kaip pašalinti
vaistų sukeliamus pašalinius reiškinius; bendrauja su
pacientais, stengiasi pirmiausiai tenkinti svarbiausius jų
poreikius, taip pat skatina ir moko pacientą bei jo
šeimos narius pačius dalyvauti slaugoje; visus slaugos
veiksmus registruoja paciento stebėjimo bei surinktų
apie jį žinių lape, o šią informaciją naudoja tik slaugai
gerinti; laiku ir tinkamai atlieka gydymo procedūras,
paaiškina pacientams jų poveikį ir kokio specialaus
režimo reikia laikytis prieš jas atliekant ir po jų, taip pat
praneša gydytojui apie pastebėtas procedūrų sukeltas
komplikacijas; tobulina psichikos sveikatos slaugos
praktiką, analizuoja bei apibendrina slaugos darbą,
teikia pasiūlymus administracijai, slaugos specialistams;
bendradarbiauja su kitų profesijų žmonėmis bei
įstaigomis, nuo kurių priklauso ar gali priklausyti
žmonių psichikos sveikata; rūpinasi pacientų saugumu,
gina jų teises, užsiima psichikos sveikatos slauga, kuri
atitiktų socialinę ligonių padėtį ir kultūros lygį, padeda
jiems reabilituotis ir integruotis į visuomenę.
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322104

Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atsakingai bendradarbiauja su ligoniu, jo šeimos nariais Explanatory
ir sveikatos priežiūros sistemos specialistais bei
notes:
įstaigomis, kitomis institucijomis, kurių veikla turi
poveikį žmonių sveikatai: ligoninės anestezijos ir
intensyviosios slaugos skyriuje slaugytojas atlieka
prevencines procedūras, skirtas pragulų bei
pneumonijos profilaktikai; reanimuoja ligonį,
atlikdamas dirbtinį kvėpavimą, širdies masažą,
organizuoja ir įgyvendina slaugą; stebi ir įvertina
ligonio elgesį, jo sveikatos fizinę bei psichinę būklę,
nustato, kokiai patologijai tai būdinga, skubiai
informuoja apie tai gydytoją; teikia skubią medicinos
pagalbą, tinkamai reaguoja į gyvybei pavojingas
organizmo būkles; stebėjimų duomenis rašo į slaugos
dokumentus, koreguoja slaugymo planą, prireikus
imasi neatidėliotinų priemonių ir informuoja apie tai
gydytoją; pastebėjęs kito slaugytojo klaidą, padarytą
atliekant tyrimus ar procedūras, nedelsiant informuoja
tą klaidą padariusį asmenį ir slaugos administratorių.

322105

Vaikų slaugytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaikų slaugytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Slaugytojas, kuris rūpinasi vaikų sveikata, apimančia
Explanatory
sveikatos stiprinimą ir išsaugojimą, atlieka ligų ir rizikos notes:
veiksnių profilaktiką, sveikų ir sergančių asmenų fizinę,
psichinę ir socialinę priežiūrą. Jis gali dirbti visų lygių
sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose,
ugdymo, socialinės globos įstaigose, bendruomenėje ir
pacientų namuose. Jis organizuoja ir įgyvendina vaikų
slaugą ir priežiūrą. Nustato vaiko slaugos poreikius,
padeda juos patenkinti. Bendradarbiauja su kitais
sveikatos ir socialinės apsaugos, švietimo sistemos
darbuotojais, kitomis institucijomis, kurios rūpinasi
vaikų sveikata. Vaikų slaugytojas turi suprasti sveikatos
ugdymo svarbą ir skatinti sveiką gyvenseną, gebėti
vertinti naujagimių, kūdikių, vaikų sveikatos būklę ir
poreikius pagal gyvybines veiklas, mokėti paaiškinti
tėvams, kaip juos prižiūrėti, skatinti tėvus rūpintis vaiko
sveikata. Jis turi išmanyti vaikų gyvybei pavojingas
būkles, gebėti teikti skubią pagalbą, mokėti rinkti
informaciją apie sveikatą, analizuoti duomenis ir mokėti
dokumentuoti. Jis privalo gebėti bendradarbiauti su
įvairiais darbuotojais, nuo kurių gali priklausyti vaiko
sveikata, išmanyti vaikų mitybos principus ir suteikti
žinių šeimai. Ligos atveju mokėti slaugyti sergantį vaiką,
patarti kaip tai atlikti; išmanyti specifinę infekcinių ligų
profilaktiką, ją vykdyti ir mokėti paaiškinti jos svarbą
tėvams, išmanyti vaikų teises ir socialines garantijas,
mokėti jas ginti. Vaikų slaugos praktikai būtinos
bendrosios praktikos slaugytojo ir vaikų slaugytojo
praktikos licencijos. Vaikų slaugytojas už savo
veiksmus, profesines, etikos klaidas, pacientams
padarytą žalą atsako asmeniškai pagal galiojančius
Lietuvos Respublikos įstatymus.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

607/1 365

LPK-2005

3222

Jaunesnieji visuomenės sveikatos priežiūros specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Jaunesnieji visuomenės sveikatos priežiūros specialistai Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji visuomenės sveikatos priežiūros specialistai Explanatory
teikia techninę pagalbą ir konsultuoja sanitarinių sąlygų notes:
atkūrimo ir gerinimo priemonių klausimais bei tikrina
tų priemonių įgyvendinimą. Atliekamos užduotys: (a)
aplinkos sanitarinių sąlygų tikrinimas ir konsultavimas
aplinkos sanitarinių priemonių klausimais; (b) veiksmai,
siekiant pagerinti higienos situaciją ar bent jau išlaikyti
esamą lygį, užkirsti kelią vandens, oro, maisto ar dirvos
taršai; (c) profilaktinių priemonių ir kovos su
antisanitarinėmis sąlygomis, pavyzdžiui, ligas
pernešančių organizmų ir kenksmingų medžiagų ore
tikrinimo, maisto, higienos, tinkamų šiukšlių ir atliekų
naudojimo metodų ir viešųjų vietų valymo,
propagavimas; (d) parodomųjų seminarų
organizavimas, paskaitų skaitymas ir medžiagos
platinimas, propaguojant naujus sanitarijos metodus ir
priemones; (e) duomenų rinkimas bei projektams
reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų
nustatymas; (f) higienos ir sanitarijos principų, teorinių
ir praktinių žinių taikymas, išsiaiškinant ir sprendžiant
darbe kylančias problemas; (g) panašių užduočių
atlikimas; (h) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3222 01 Sanitarijos
inspektorius 3222 02 Sanitarijos specialistas 3222 03
Gydytojo epidemiologo padėjėjas 3222 04 Gydytojo
higienisto padėjėjas

322201

Sanitarijos inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sanitarijos inspektorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Apibrėžia sanitarijos tikslus ir numato veiklos būdus bei Explanatory
procedūras jiems įgyvendinti. Tikrina aplinką, siūlo
notes:
priemones sanitarinėms sąlygoms atkurti ar pagerinti ir
prižiūri jų įgyvendinimą: inicijuoja akcijas higienos
kokybei išlaikyti ir nuo užterštumo apsaugoti vandenį,
orą, maistą ar dirvožemį; siūlo profilaktines ar
korekcines priemones ligas bei kenksmingas
medžiagas atmosferoje pernešantiems organizmams
kontroliuoti ; rekomenduoja tinkamą maisto higieną,
nutekamųjų vandenų sistemų sutvarkymą, viešųjų vietų
valymą ir kitų kenksmingų sanitarijai veiksnių
pašalinimą.

322202

Sanitarijos specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sanitarijos specialistas

Description:
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322203

Gydytojo epidemiologo padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojo epidemiologo padėjėjas

Description:

322204

Gydytojo higienisto padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojo higienisto padėjėjas

Description:

322205

Gydytojo parazitologo padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojo parazitologo padėjėjas

Description:

322206

Medicinos entomologo padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medicinos entomologo padėjėjas

Description:

322207

Higienos laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Higienos laborantas

Description:

3223

Dietos specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Dietos specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dietos specialistai atlieka tyrimus, rengia ar tobulina
Explanatory
koncepcijas ir principus, susijusius su dietų kūrimu ir
notes:
taikymu sveikiems žmonėms ir gydymo tikslams.
Atliekamos užduotys: (a) racionalių mitybos metodų ir
dietų rengimas ir jų išbandymas; (b) gydomųjų ir kitų
dietų individualiems asmenims, asmenų grupėms
ligoninėse ar tam tikros sferos darbuotojams
planavimas ir vadovavimas jas sudarant; (c)
dalyvavimas racionalios mitybos mokymo ir
reabilitacijos programose; (d) bendruomenės švietimas
racionalios mitybos ir sveikatingumo klausimas; (e)
dalykinis bendravimas su profesionaliais specialistais ir
naujovių sekimas; (f) pokalbių organizavimas ir
paskaitų skaitymas racionalios mitybos ir dietų
klausimais; (g) panašių užduočių atlikimas; (h)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 3223 01 Dietologas 3223 02
Dietetikos technologas
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322301

Dietologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dietologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dietologai konsultuoja sveikos ir dietinės mitybos
Explanatory
klausimais, propaguoja sveiką mitybą: kontroliuoja
notes:
maisto paruošimą ligoninėse, slaugos namuose,
sanatorijose, mokyklose, ikimokyklinėse vaikų įstaigose;
padeda apsisaugoti nuo ligų, susijusių su neracionalia
mityba, ir jas gydyti; įvertina pacientų dietą, pataria
mažinti ar atsisakyti kai kurių produktų, pavyzdžiui,
kenčiantiems dėl padidėjusio kraujospūdžio, siūlo
mažinti druskos kiekį, turintiems viršsvorio – vengti
cukraus; nustato, kiek maisto reikia pacientams, sudaro
ir skiria maitinimosi programas, planuoja ir prižiūri
gydomųjų ir kitokių dietų paruošimą atskiriems
asmenims ar jų grupėms ligoninėse bei kitose
įstaigose, t.p. atskirų sektorių darbuotojams; tariasi su
gydytojais ir kitais sveikatos apsaugos specialistais dėl
bendro medicininio ir dietinio gydymo; teikia
instrukcijas parinkdami ir tinkamai paruošdami maistą
pagal dietologijos principus; kontroliuoja sanitarijos,
higienos bei darbų saugos reikalavimų vykdymą. Gali
būti atsakingas už maisto produktų supirkimą ir vykdyti
pareigas, susijusias su mitybos programomis.

322302

Dietetikos technologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dietetikos technologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Skaičiuoja maisto energetinę vertę ir patiekalų cheminę Explanatory
sudėtį, vadovauja maisto gamybai gydymo ir
notes:
profilaktikos įstaigose: dirba visuomenės sveikatos
apsaugos sistemoje, dalyvauja visuomeninio maitinimo
programose, prižiūri maisto ruošimą maitinimo
įstaigose; kuria naujas dietinių patiekalų receptūras,
prižiūri ir reguliuoja maisto ruošimo skyrių darbą;
įvertina įvairius veiksnius, susijusius su mityba ir maisto
problemomis visuomenėje, planuoja ir taiko mitybos
elementus sveikatos programose; tiria visuomenės
mitybos būklę ir dirba kaip visuomenės sveikatos
programų patarėjas mitybos klausimais; planuoja,
koordinuoja ir prižiūri mitybos elementų įdiegimą
visuomenės sveikatos apsaugos programose; dalyvauja
visuomenės švietimo mitybos klausimais programose ir
atskirų visuomenės grupių reabilitacinės mitybos
veikloje; propaguoja sveiko gyvenimo ir sveikos
mitybos būdus, skaito paskaitas apie racionalią mitybą,
taip pat konsultuoja pacientus ir jų šeimos narius
sveikos mitybos klausimais.

3224

Optometrijos specialistai ir optikai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Optometrijos specialistai ir optikai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Optometrijos specialistai ir optikai išrašo ir parenka
akinius ar kontaktinius lęšius, konsultuoja, kaip juos ar
kitas regėjimo priemones naudoti, koks turi būti
tinkamas apšvietimas dirbant ar skaitant. Atliekamos

Explanatory
notes:
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užduotys: (a) regėjimo tikrinimas ir akinių, kontaktinių
lęšių ar kitokių regėjimo gerinimo priemonių
paskyrimas, sudėtingais atvejais, jei reikia medicininio
gydymo, pacientų siuntimas pas gydytojus; (b)
konsultavimas tinkamo akinių ar kontaktinių lęšių
naudojimo ir tinkamo apšvietimo dirbant ar skaitant
klausimais; (c) rėmų pritaikymas lęšiams, rėmų ar
kontaktinių lęšių parinkimas klientams; (d) panašių
užduočių atlikimas; (e) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3224
01 Optikos reikmenų pardavėjas 3224 03 Optometrijos
specialistas
322401

Optikos reikmenų pardavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Optikos reikmenų pardavėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Padeda klientams pasirinkti akinių rėmus, pataria dėl
tinkamų matmenų ir atitinkamos formos, derina rėmus
prie kliento veido, stengiasi įtikti kliento skoniui; pagal
gydytojo receptą parenka paskirtus lęšius, nustato
reikiamų kontaktinių lęšių tipą, matmenis ir formą,
supažindina klientą su lęšių techniniais parametrais;
matuoja atstumą tarp kliento akių lęšiukų, akių
matmenis, ragenos skersmenį; apmoko klientą kaip
pačiam įsidėti ar išsiimti kontaktinius lęšius; atlieka
smulkų akinių remontą. Gali pardavinėti kitokias
optikos prekes, tokias kaip saulės akiniai, kuriems
nereikia specialaus gydytojo recepto.

Explanatory
notes:

322403

Optometrijos specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Optometrijos specialistas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tikrina akis ir paskiria akinius ar gydymą nenaudojant
Explanatory
medikamentų, chirurgijos ar vaistų regėjimui išsaugoti notes:
ar pagerinti: naudodamas įvairius testus ir įtaisus tikrina
akis ir nustato regos defektus ; pas okulistą nukreipia
pacientus, turinčius akių ligų simptomus; paskiria lęšius
ar vizualinį mokymą regėjimui koreguoti ir gerinti;
tikrina lęšius, kad jie atitiktų gydytojo paskyrimą.

3225

Burnos priežiūros specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Burnos priežiūros specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Burnos priežiūros specialistai konsultuoja, diagnozuoja, Explanatory
dirba profilaktinį ir gydomąjį darbą, tačiau jų
notes:
atliekamos užduotys yra ne tokios sudėtingos ir ne
tokios įvairios kaip gydytojų odontologų. Jie padeda
(asistuoja) gydytojams odontologams parengti ir
prižiūrėti instrumentus ir kitą įrangą, paruošia darbui
reikiamas medžiagas ir padeda pacientams pasirengti
apžiūrai ir gydymui. Atliekamos užduotys: (a) gyventojų
grupių ar atskirų asmenų konsultavimas dantų
higienos, dietinio maitinimo ir kitų dantų profilaktinių
priemonių klausimais; (b) odontologinės apžiūros
atlikimas, diagnozės nustatymas ir siuntimas pas
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gydytojus odontologus, jei reikia; (c) dantų išvalymas,
dantų ertmės paruošimas plombavimui; (d) tam tikrų
protezavimo darbų ir kai kurių chirurginių operacijų
atlikimas; (e) odontologinių instrumentų ir įrenginių
parengimas ir priežiūra; (f) odontologinių medžiagų
paruošimas; (g) pagalba pacientams pasirengiant
apžiūrai ar gydymui; (h) panašių užduočių atlikimas; (i)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 3225 01 Gydytojo odontologo
padėjėjas 3225 02 Burnos higienistas 3225 03 Dantų
technikas
322501

Gydytojo odontologo padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojo odontologo padėjėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojų odontologų padėjėjai atlieka įvairias pacientų Explanatory
aptarnavimo ir klinikos priežiūros užduotis: padėjėjai
notes:
dirba šalia gydytojo odontologo, jam prižiūrint ir
gydant pacientų dantis, stengiasi, kad pacientas
gydytojo odontologo kėdėje jaustųsi kuo patogiau,
paruošia pacientą gydymui; daro įrašus kortelėje,
prižiūri odontologinius instrumentus ir medžiagas;
rūpinasi, kad paciento burna būtų švari ir sausa. Tam
naudoja burnos plovimo ir siurbimo įrangą; sterilizuoja
ir dezinfekuoja instrumentus bei įrenginius, paruošia
instrumentų rinkinius darbui, atlieka pooperacines
procedūras, paaiškina pacientams apie profilaktines
burnos apsaugos priemones; padėjėjai turi paruošti
dantų atspaudų darymo ir plombavimo medžiagas,
pagal gydytojų odontologų nurodymus daryti ir
ryškinti rentgeno nuotraukas; šalina porcelianines
siūles, cemento perteklių, atsiradusį plombuojant
dantis, deda ant dantų guminius užtvarus, kad gydomą
dantį atskirtų nuo kitų dantų. Privačiose klinikose
dirbantys gydytojų odontologų padėjėjai atlieka
daugelį klinikos priežiūros darbų: sudaro ir patvirtina
pacientų priėmimo tvarkaraščius, priima pacientus,
įrašo pacientų kortelėse gydytojo odontologo
paskyrimus, siunčia sąskaitas, priima mokėjimus,
rūpinasi materialinių klinikos priemonių įsigijimu.

322502

Burnos higienistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Burnos higienistas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka profilaktinį dantų gydymą ir moko grupes bei
Explanatory
individualius asmenis, kaip taisyklingai prižiūrėti burnos notes:
ertmę ir dantis, atlieka profilaktinį darbą, kad dantų
ligos būtų laiku pastebėtos: burnos higienistai yra
savarankiškai praktikuojantys medicinos specialistai,
tačiau jie negydo dantų ligų, o atlieka profilaktinį
darbą, kad užkirstų joms kelią; pataria, konsultuoja
pacientus bei atskiras žmonių grupes dėl burnos
ertmės higienos, dietos, valymo, skalavimo, fluoro
naudojimo ir kitų apsaugos nuo ėduonies priemonių;
tiria visuomenės ėduonies ir periodonto ligų (dantenų
uždegimų) paplitimo problemas bei jas sukeliančias
priežastis ir teikia siūlymus žinyboms ir įstaigoms,
planuoja ir organizuoja priemones bei profilaktikos
programas, kad apsaugotų žmones, ypač vaikus ir
jaunimą, nuo įvairių dantų ligų; dirba ikimokyklinėse
įstaigose, mokyklose, klinikų ir poliklinikų
odontologiniuose kabinetuose ir atlieka
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epidemiologinius tyrimus (tiria užkrečiamųjų ligų
plitimo priežastis); nustato dantų ėduonį, ortodontines
ligas (sukandimo netaisyklingumą), priešvėžinę burnos
ertmės būklę, šalina dantų konkrementus (apnašas);
prižiūri ir taiso bendrąją bei specialiąją odontologinių
ligų profilaktikos įrangą, rūpinasi medžiagomis ir
vaistais.
322503

Dantų technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dantų technikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dantų technikų darbas apima išimamų ir neišimamų
dantų protezų, dantų įklotų, įklotų į danties šaknį,
ortodontinių aparatų ir veido-žandikaulių protezų
gamybą šiai veiklai akredituotoje laboratorijoje. Dantų
technikai pagal stomatologo nurodymus daro dantų
protezus: pagal stomatologo užsakymo aprašą,
kuriame pažymėta, ką reikia padaryti, taip pat pagal
pridėtą paciento dantų atspaudą, technikas parengia
pacientų burnos ir dantų modelius, daro įvairius
protezus: išimamus, neišimamus, lankinius,
ortodontinius, veido ir žandikaulių; vienose
laboratorijose technikai patys daro visus darbus, kitur
specializuojasi atskirose šio darbo srityse: daro
sudėtingus ir dalinius išimamus, neišimamus protezus;
kartu su stomatologu ir pacientu parenka dantų
protezų konstrukcijas, spalvą ir kt.; organizuoja darbą,
prižiūri laboratorijos įrangą, dantų protezavimo
medžiagas.

Explanatory
notes:

3226

Fizioterapeutai ir giminiškų profesijų specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Fizioterapeutai ir giminiškų profesijų specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Fizioterapeutai ir giminiškų profesijų specialistai gydo
Explanatory
kaulų, raumenų, kraujo apytakos arba nervų sistemos
notes:
sutrikimus manualinės terapijos, ultragarso, šildymo,
lazeriniu ir kitais panašiais metodais arba taiko
fizioterapiją ir panašias terapijos rūšis kaip sudėtinę
neįgaliųjų, protiškai nesveikų ar sutrikusios nervų
sistemos žmonių gydymo dalį. Atliekamos užduotys: (a)
gyventojų grupių ar atskirų asmenų konsultavimas
tinkamos kūno padėties darbo metu ar kitais atvejais,
siekiant išvengti susižeidimų, traumų ir persitempimo
bei stiprinti raumenis; (b) pacientų apžiūra,
diagnozuojant kaulų, raumenų, kraujo apytakos arba
nervų sistemos sutrikimus, kad būtų galima paskirti
tinkamą gydymą arba, jei reikia, nusiųsti pas gydytojus;
(c) kaulų, raumenų, kraujo apytakos arba nervų
sistemos sutrikimų gydymas manualinės terapijos
metodais arba naudojant ultragarso, šildymo, lazerinį
ar panašius metodus; (d) klientų ar pacientų
masažavimas, siekiant pagerinti jų kraujo apytaką,
nuraminti ar stimuliuoti nervų sistemą, palengvinti
atliekų ir nereikalingų medžiagų pašalinimą,
palengvinti sausgyslių kontraktūras ar pasiekti kitokių
terapinių efektų; (e) paciento kūno deformacijų ar
sutrikimų apžiūra, siekiant nustatyti, paskirti ir pritaikyti
pacientui dirbtines galūnes ar kitus įtaisus, paaiškinti,
kaip jais naudotis; (f) fizioterapijos ir kitų panašių
metodų taikymas, gydant asmenis, turinčius psichikos
ar nervų sistemos sutrikimų; (g) panašių užduočių
atlikimas; (h) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

613/1 365

LPK-2005

pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3226 01 Fizinės
medicinos ir reabilitacijos slaugytojas 3226 02
Ergoterapeuto padėjėjas 3226 03 Kineziterapeuto
padėjėjas 3226 04 Masažuotojas
322601

Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pagal gydytojo paskyrimą, slaugytojas privalo atlikti
Explanatory
paciento sveikatos palaikymo, stiprinimo, bendrosios
notes:
slaugos procedūras, gydymo diagnostines procedūras,
taip pat suteikti pirmąją medicinos pagalbą
bendruomenėje ir sveikatos priežiūros įstaigoje:
padeda pacientams, sergantiems sausgyslių
patempimu, gyjančiais kaulų lūžimais ir kitokiais kūno
sužalojimais, paralyžiumi, kraujo apytakos ir nervų
sistemos sutrikimais ir pan.; pagal medicininį aprašą
nustato paciento būklės parametrus ir prognozuoja
taikytinų fizioterapijos procedūrų rezultatus bei
suplanuoja reikiamą gydymo kursą kiekvienam
pacientui individualiai; siekdamas sumažinti skausmą ir
atkurti bei pagerinti atitinkamų funkcijų veiklą, gali
atlikti masažus, fizinius pratimus, taikyti hidroterapiją ir
elektroterapiją; masažuoja pacientus kraujo apytakai
pagerinti, atpalaiduoti raumenis ir apsaugoti juos nuo
sunykimo bei sumažinti skausmą; moko pacientus ir
padeda jiems atlikti fizinius pratimus, skirtus pagerinti
atitinkamų kūno dalių ir sąnarių funkcijų bei procesų
atstatymą bei išgijimą; taiko gydomąsias vandens
procedūras, įvairius vonių būdus, naudoja mechanines
priemones, tokias kaip pratybų įrenginiai ir kt.; apmoko
pacientus teisingos laikysenos ir pratybų komplekso,
kurį jie gali atlikti namie; bendradarbiauja su kitais
asmenimis, dalyvaujančiais paciento reabilitacijoje ir
gydyme; registruoja fizioterapinio gydymo procesą,
nurodydamas paciento sveikatos pagerėjimą ir reakciją
į taikomą gydymą.

322602

Ergoterapeuto padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ergoterapeuto padėjėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pradėtas taikyti atskiras aktyvios kineziterapijos
metodas – ergoterapija. Sąmoningai ir kryptingai
treniruojamos rankų funkcijos: pratimais atstatoma
rankų jėga ir jutimai: ergoterapeuto padėjėjas moko
pacientus apsitarnauti savarankiškai: praustis, rengtis,
valgyti, tikslingai judėti ir kt. Tam pritaikomi
kompensaciniai įrankiai: šaukštai, dantų šepetukai su
specialiomis rankenomis, kiti buities įrankiai ir pan.
ergoterapeuto padėjėjai dirba medicinos, vaikų
gydymo ir ugdymo įstaigose, socialinės reabilitacijos,
sveikatos kabinetuose, privačiose klinikose,
palaikomojo gydymo ir slaugos institucijose. Taip pat
gali dalyvauti visuomeninių draugijų veikloje.

Explanatory
notes:
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322603

Kineziterapeuto padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kineziterapeuto padėjėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kineziterapeuto padėjėjo veiklos tikslas – išmokyti
žmones, turinčius funkcinių sutrikimų, gyventi
savarankiškai, kompensuoti jų negalią judesiu ir kitais
fiziniais veiksniais. Gydytojas diagnozuoja ligą ir
paskiria kineziterapijos procedūras. Kineziterapeutai
įvertina paciento fizinį pajėgumą ir aktyvumą,
psichomotorinę būklę, sudaro gydymo programą ir
parenka kineziterapijos priemones: gydomąją
gimnastiką, žaidimus, dozuotą ėjimą, treniruoklius,
raumenų elektrostimuliacijas, pratimus baseine,
plaukimą ir kt.: kineziterapeuto padėjėjas paaiškina
pacientui kiekvieno pratimo svarbą, skatina
savarankiškumą, tinkamai nuteikia pacientą darbui;
bendradarbiauja su kitais reabilitacijos komandos
nariais, pildo medicininę dokumentaciją, moko ir
konsultuoja pacientus bei jų šeimų narius.

Explanatory
notes:

322604

Masažuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Masažuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Masažuotojas daro masažą vaikams, suaugusiems ir
Explanatory
pagyvenusiems žmonėms bei žmonėms su negalia.
notes:
Masažuotojai gydo kaulų-raumenų, kraujo apytakos
arba nervų sistemos sutrikimus masažu, teikia pirmąją
medicinos pagalbą. Masažai yra įvairių rūšių: higieninis,
sportinis, gydomasis. Masažuotojas turi nuolatos
stebėti pacientą, vertinti jo būklę ir laiku pastebėti jos
pakitimus: atlieka tyrimus, diagnozuoja, būtinais
atvejais siunčia pas gydytojus; daro kraujo apytaką
gerinančius, nervų sistemą raminančius, sausgyslių,
raumenų ir kitų minkštųjų audinių sąaugas,
susiraukšlėjimus šalinančius masažus; konsultuoja
pacientus, jų šeimų narius ir gyventojų grupes dėl
tinkamos laikysenos, kūno padėties, pataria, kaip
išvengti traumų ir kaulų, raumenų, nervų sistemų ligų,
propaguoja sveiko gyvenimo būdą.

322605

Ergoterapeutas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ergoterapeutas

Description:

322606

Kineziterapeutas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kineziterapeutas

Description:
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3227

Veterinarų asistentai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Veterinarų asistentai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Veterinarų asistentai konsultuoja, diagnozuoja, dirba
Explanatory
profilaktinį ir gydomąjį veterinarijos darbą, tačiau jų
notes:
atliekamos užduotys nėra tokios sudėtingos ir įvairios,
kaip veterinarijos gydytojų. Jie taip pat padeda
veterinarijos gydytojams, tvarkydami ir prižiūrėdami
instrumentus ir kitus įrenginius, ruošdami darbui
reikiamas medžiagas ir gyvūnus apžiūrai ar gydymui.
Atliekamos užduotys: (a) gyventojų ir atskirų asmenų
konsultavimas gyvūnų gydymo, ligų ir traumų
klausimais; (b) gyvūnų apžiūrėjimas ir diagnozės
nustatymas, jei reikia, siuntimas pas veterinarijos
gydytoją; (c) susirgusių ar sužeistų gyvūnų gydymas,
ypač dažnai pasitaikančių ligų ar sutrikimų atvejais; (d)
instrumentų ir medžiagų, naudojamų gyvūnų gydymui,
parengimas darbui ir priežiūra; (e) techninių užduočių,
susijusių su dirbtiniu gyvūnų apvaisinimu, atlikimas; (f)
gyvūnų paruošimas apžiūrai ir gydymui ir, jei reikia, jų
laikymas gydymo procedūrų metu; (g) panašių
užduočių atlikimas; (h) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3227
01 Veterinarijos felčeris 3227 02 Dirbtinio apsėklinimo
veterinaro asistentas 3227 03 Veterinaras skiepytojas

322701

Veterinarijos felčeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Veterinarijos felčeris

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Veterinarijos felčeris kartu su veterinarijos gydytojais ir Explanatory
mokslininkais padeda atlikti įvairius mokslinius
notes:
eksperimentus su gyvūnais, stebi ligos poveikį ir ieško
naujų gydymo metodų: apžiūri gyvūnus, diagnozuoja
ligas, tvarsto žaizdas, įtveria lūžusius kaulus, operuoja,
skiria vaistus ir skiepija nuo užkrečiamųjų ligų, gydo
gyvulius chirurgiškai ir vaistais, konsultuoja šeimininkus
dėl priežiūros ir veisimo; padeda skiepyti gyvūnus nuo
ligų, kuriomis gali užsikrėsti ir žmonės, pavyzdžiui, nuo
pasiutligės, dalyvauja atliekant skrodimus; gali gydyti
tik smulkius gyvūnus ar asistuoti apžiūrint ir gydant tik
naminius galvijus bei arklius. Dalis veterinarijos felčerių
specializuojasi žuvivaisoje ar paukštininkystėje, dirba
zoologijos soduose, akvariumuose, gyvūnų tyrimo
laboratorijose.

322702

Dirbtinio apsėklinimo veterinaro asistentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dirbtinio apsėklinimo veterinaro asistentas

Description:

322703

Veterinaras skiepytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Veterinaras skiepytojas

3228

Farmakotechnikai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Farmakotechnikai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Farmakotechnikai gamina ir paskirsto vaistus, tirpalus,
mikstūras vaistinėse, klinikose ir ambulatorijose,
vadovaujami vaistininkų. Atliekamos užduotys: (a)
medikamentų ir kitų farmacinių mišinių paruošimas,
vadovaujant vaistininkams; (b) medikamentų ir vaistų
paskirstymas, išdavimas, paaiškinimas žodžiu ir raštu
kaip juos vartoti, atsižvelgiant į gydytojo, veterinarijos
gydytojo ar kitų panašių specialistų nurodymus; (c)
taros ir įrenginių, naudojamų gaminant, ruošiant,
fasuojant ar paskirstant medikamentus ir farmacinius
mišinius, plovimas ir paruošimas; (d) panašių užduočių
atlikimas; (e) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3228 01
Farmakotechnikas

Explanatory
notes:

322801

Farmakotechnikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Farmakotechnikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Farmakotechnikai vaistinėse paruošia vaistus, pagal
Explanatory
receptus parduoda gatavus vaistus, laboratorijose
notes:
ruošia analizėms reikalingus reagentus, atlieka vaistų
analizes: aptarnauja klientus vaistinėse, vaistų
sandėliuose, laboratorijose, vaistų gamybos įmonėse ir
fabrikuose; farmakotechnikas padeda vaistininkui, ir,
atsižvelgiant į įstaigos, kurioje jis dirba, profilį skiriasi jo
darbo užduotys. Vaistinėje dirbantis farmakotechnikas
pagal gydytojų išrašytus receptus paruošia vaistus;
įformina vaistinėje pagamintus vaistus, parduoda
receptinius ir nereceptinius vaistus , pataria ir paaiškina
klientams vaistų vartojimo ir laikymo sąlygas, išsiaiškina
kliento poreikius (jei jis neturi recepto), įvertina jo
nusiskundimus, siūlo medikamentinę pagalbą,
konsultuoja gyventojus dėl vaistažolių rinkimo;
parduoda medicinos, higienos bei kosmetikos
priemones, registruoja receptus, tiria vaistų grynumą,
rūpinasi instrumentais, saugiai laiko nuodingas ir
stipriai veikiančias medžiagas; laboratorijoje
farmakotechnikas prižiūri ir parengia darbui medicininę
įrangą, tiria naujų vaistų poveikį, įvertina vaistų kokybę,
užtikrina vaistinių medžiagų tinkamą laikymą, dirba
kompiuteriu, renka dalykinę informaciją ir ją vertina.

3229

Kitur nepriskirti jaunesnieji sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti jaunesnieji sveikatos priežiūros,
farmacijos ir veterinarijos specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šiai elementariajai grupei priskiriami jaunesnieji
Explanatory
šiuolaikinės sveikatos priežiūros specialistai, kurie
notes:
nepriskiriami kitiems 322 grupės “Jaunesnieji sveikatos
priežiūros, farmacijos ir veterinarijos specialistai”
pogrupiams. Čia, pavyzdžiui, reikėtų priskirti tuos, kurie
užsiima homeopatija, planuoja ar teikia terapinę
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pagalbą nesubalansuotos psichikos ar fiziškai
neįgaliems ar turintiems kalbos sutrikimų asmenims,
rengia akių pratimus regai koreguoti arba užsiima
aklųjų orientavimosi problemomis. Tokiais atvejais jų
atliekamos užduotys yra šios: (a) tam tikrų ligų
gydymas, skiriant pacientui minimalias panašių ligų
sukėlėjų dozes; (b) terapinės veiklos, susijusios su
švietimu, profesiniu mokymu ir poilsiu, planavimas ir
įgyvendinimas, siekiant padėti psichinių arba fizinių
sutrikimų turintiems žmonėms; (c) tarties defektų
koregavimas; (d) kalbėjimo skardumo koregavimas; (e)
korekcinis akių raumenų gydymas tam tikrais akių
pratimais; (f) aklųjų orientavimosi problemų
sprendimas; (g) panašių užduočių atlikimas; (h)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 3229 03 Homeopatas 3229 04
Ortoepistas 3229 05 Ortofonistas
322903

Homeopatas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Homeopatas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, gydantis iš natūralių medžiagų pagamintais
Explanatory
vaistais, kurie skiriami vartoti labai mažomis dozėmis.
notes:
Homeopatiniai vaistai skatina organizmo gyvybines
jėgas ir stimuliuoja imuninę sistemą. Gydymo
efektyvumas priklauso nuo teisingai pasirinktų
homeopatinių preparatų ir tinkamo jų vartojimo.
Skirdamas homeopatinius preparatus, homeopatas
privalo atsižvelgti į fizinius (ūgis, svoris, reakcijos tipas į
šaltį ir šilumą) ir psichinius (temperamentas ir kt.)
žmogaus parametrus, jo individualias savybes.
Parenkant homeopatinį vaistą, reikšmingos žmogaus
genetinės arba paveldimos savybės, todėl homeopatas
turi išmanyti genetiką. Genetiniai tyrimai padeda
išsiaiškinti, kuriame genetinio proceso lygyje veikia
homeopatinis preparatas. Vaisto veikimo mechanizmą
gali nustatyti biofizikai, biochemikai, fiziologai,
farmakologai, todėl homeopatas turi bendradarbiauti
su šių sričių specialistais. Homeopato darbo sėkmę
lemia gebėjimas įvertinti ne tik tuo metu gydomą ligą,
bet ir kitas, gretutines ligas, taip pat žmogaus
gyvenimo būdą, dietą, užsiėmimus, santykius šeimoje ir
darbe. Homeopatas dažniausiai stengiasi paveikti ne tik
fizines, bet ir psichines ligonio savybes. Homeopatijos
moksle naudojami visi fiziologijos, patologinės
fiziologijos, patologinės anatomijos, biochemijos,
imunologijos, genetikos ir kitų medicinos sričių
teiginiai. Gydytojai homeopatai baigia tas pačias
medicinos studijas, kaip ir gydytojai klinicistai, t. y. jie
studijuoja propedeutiką, ligų etiologiją, patogenezę,
kliniką ir kitus dalykus.

322904

Ortoepistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ortoepistas

Description:
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322905

Ortofonistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ortofonistas

Description:

323

Jaunesnieji akušerijos specialistai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Jaunesnieji akušerijos specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji slaugos ir akušerijos specialistai taiko
medicinos koncepcijas, principus ir žinias, susijusias su
gimdymu, sužeistųjų ar neįgaliųjų ligonių, motinų ir jų
naujagimių slauga ir priežiūra. Pagrindinės atliekamos
užduotys: teikia pagalbą gydytojams, slaugos ir
akušerijos specialistams, praktiškai įgyvendindami
profilaktines ir gydymo priemones, kai nėra gydytojų,
juos pavaduoja; teikia slaugos paslaugas, rūpinasi ir
konsultuoja ligonius, sužeistuosius, psichinių ar fizinių
sutrikimų turinčius ar kitus asmenis, kuriems reikia
tokios priežiūros, ar jų artimuosius; teikia pagalbą
gimdymo metu bei priima naujagimį, moko motinas,
kaip prižiūrėti naujagimį. Gali būti priskiriamas ir
vadovavimas kitiems darbuotojams. Reikia pažymėti,
kad atsižvelgiant į tam tikras užduotis ir atsakomybės,
jas atliekant, laipsnį bei nacionalinius išsilavinimo ir
kvalifikacijos reikalavimus, kai kurias ar visas čia
priskiriamas profesijas būtų galima priskirti 223 grupei
“Slaugos ir akušerijos specialistai”. Šios grupės
profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 3232
Akušerijos specialistai

Explanatory
notes:

3232

Akušerijos specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Akušerijos specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Akušerijos specialistai padeda gydytojams ir akušerijos Explanatory
specialistams, priimant naujagimį, teikia pagalbą prieš notes:
gimdymą ir po gimdymo, moko tėvus naujagimių
priežiūros. Atliekamos užduotys: (a) būsimų motinų
konsultavimas tinkamos dietos, fizinių pratimų ir
elgesio gimdymo metu klausimais, siekiant palengvinti
nėštumą ir gimdymą, bei jų bendros sveikatos būklės
stebėjimas; (b) naujagimio priėmimas arba – daug
dažniau – pagalba gydytojui akušeriui, jam priimant
naujagimį; (c) motinų lankymas po gimdymo, stebint jų
sveikatą ir kūdikių vystymąsi, ir tėvų mokymas, kaip
prižiūrėti naujagimį; (d) konsultavimas ir pagalba
gimdymų reguliavimo klausimais; (e) panašių užduočių
atlikimas; (f) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3232 01 Akušeris

323201

Akušeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akušeris

Description:
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Aiškinamosios
pastabos:

Akušeris rūpinasi nėščiomis moterimis, šeimomis,
Explanatory
auginančiomis vaikus, teikia akušerinę pagalbą per
notes:
gimdymą ir pogimdyminiu laikotarpiu, slaugo motiną ir
naujagimį, dirba sanitarinio švietimo darbą. Gimdymo
namuose akušeris asistuoja gydytojams ginekologams
per gimdymą, prižiūri akušerinio skyriaus medicininę
įrangą ir vaistus, paruošia reikalingus instrumentus,
vykdo gydytojų nurodymus ir paskyrimus: atlieka
gydymo procedūras, leidžia vaistus, prireikus gali
priimti normalų gimdymą ir atlikti pirminį naujagimio
tualetą, suteikti neatidėliotiną pagalbą gimdyvei ir
naujagimiui, pirmąją pagalbą ūmių susirgimų ir
nelaimingų atsitikimų atvejais. Moterų konsultacijų ir
ambulatorijų akušeriai atlieka nėščiųjų tyrimus, nustato
nėštumo laiką, tikrina profilaktiškai, atlieka
paprasčiausius laboratorinius tyrimus, fizioterapijos
procedūras, administracines pareigas: registruoja
pacientes, daro įrašus kortelėse ir pan. Akušeriai dirba
ir švietimo darbą: konsultuoja pacientes ir jų šeimos
narius natūralaus šeimos planavimo, kontracepcijos,
sveiko gyvenimo būdo klausimais, parengia ir skaito
paskaitas apie abortų žalą, naudojasi įvairiais mokymo
metodais ir priemonėmis. Akušeriai dirba moterų
konsultacijose, kaimo ambulatorijose, gimdymo
namuose, akušerijos skyriuose.

324

Liaudies medicinos praktikai ir užkalbėtojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Liaudies medicinos praktikai ir užkalbėtojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Liaudies medicinos praktikai ir užkalbėtojai konsultuoja Explanatory
sveikatos gerinimo ar saugojimo metodų klausimais ir notes:
gydo žmonių fizines ar psichines ligas tradiciniais
būdais ir priemonėmis, kurie naudojami ir kurių
gydomąja, pagalbine ar stimuliuojančia galia tikima jų
bendruomenėje, arba maldomis bei dvasiniais
patarimais. Pagrindinės atliekamos užduotys: klientų
konsultavimas tinkamos mitybos ar elgesio, kuris gali
padėti išsaugoti ar atgauti fizinę ar psichinę sveikatą ir
jėgas, klausimais; pacientų gydymas pagalbiniais ar
stimuliuojančiais liaudies medicinos būdais ar
priemonėmis; pastangos išgydyti ligą dvasios įtaka,
įtaiga ar tikėjimu. Gali būti priskiriamas vadovavimas
kitiems darbuotojams. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 3241 Liaudies medicinos
praktikai 3242 Užkalbėtojai

3241

Liaudies medicinos praktikai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Liaudies medicinos praktikai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Liaudies medicinos praktikai gydo žmonių fizines ar
psichines ligas žolelėmis, vaistingaisiais augalais ir
kitomis tradicinėmis priemonėmis, kurios naudojamos
ir kurių gydomąja, pagalbine ar stimuliuojančia galia
tikima jų bendruomenėje, bei konsultuoja sveikatos ir
jėgos gerinimo bei saugojimo metodų klausimais.
Atliekamos užduotys: (a) ligų, sužeidimų ar traumų
gydymas, naudojant žoleles, vaistinguosius augalus,
vabzdžius ir kitas tradicines priemones, kurios
naudojamos ir kurių gydomąja ar stimuliuojančiąja
galia tikima jų bendruomenėje; (b) bendruomenės ar
atskirų asmenų konsultavimas tinkamos mitybos ar
elgesio, kuris gali padėti išsaugoti ar atgauti fizinę ar

Explanatory
notes:
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psichinę sveikatą ar jėgas, klausimais; (c) panašių
užduočių atlikimas; (d) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai:
3241 01 Nediplomuotas liaudies medicinos praktikas
3241 02 Žolininkas
324101

Nediplomuotas liaudies medicinos praktikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nediplomuotas liaudies medicinos praktikas

Description:

324102

Žolininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žolininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris gydo vaistažolėmis arba kitais
Explanatory
vaistingaisiais augalais. Iš augalų dalių (šaknų, lapų,
notes:
stiebų ar žiedų) jis ruošia gydymo ar mitybos tikslams
skirtus darinius. Jis privalo išmanyti augalų savybes, jų
augimo arba auginimo metodus ir būdus. Siekdamas
rekomenduoti tinkamus vaistus, jis privalo gerai
išmanyti chemiją, biologiją, farmaciją. Jis konsultuoja
klientus apie natūralius vaistus, pasakoja apie augalų
savybes ir jų naudojimą. Rekomenduoja optimalų
vaistingųjų augalų vartojimo režimą ir jų dozes.
Žolininkas, kuris verčiasi preparatų iš vaistingųjų augalų
gamyba, turi išmanyti farmaciją ir vaistinguosius
augalus reglamentuojančius įstatymus ir su jais
susijusius norminius aktus.

3242

Užkalbėtojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Užkalbėtojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Užkalbėtojai stengiasi gydyti žmonių fizines ar
psichines ligas dvasine įtaka, įtaiga, tikėjimo galia ar
dvasine parama. Atliekamos užduotys: (a) pastangos
gydyti žmonių psichines ar fizines ligas tikėjimo galia;
(b) bendruomenės ar atskirų asmenų mokymas gero
elgesio ir tikėjimo, kuris padeda išsaugoti ar atgauti
sveikatą ir jėgas; (c) panašių užduočių atlikimas; (d)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 3242 01 Užkalbėtojas

Explanatory
notes:

324201

Užkalbėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Užkalbėtojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris, vartodamas burtažodžius, užkalba nuo
Explanatory
kai kurių ligų. Kad užkalbėjimas turėtų poveikį, jis
notes:
dažniausiai kalbamas griežtai nustatytoje vietoje
(kryžkelėse, įvairių objektų sandūrose, ant slenksčio ar
ties bet kuria kita skiriamąja riba), ypatingu paros metu
(dienos ir nakties sandūroje, auštant), ir ne kitaip, kaip
pašnibždomis. Užkalbėtojas gali specializuotis įvairiose
srityse - esama užkalbėjimų, skirtų bitėms, medžioklei,
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prekybai, nukreiptų prieš piktąsias dvasias, užkerėjimus,
nužiūrėjimus ir pan. Užkalbant užkalbėtojas gali
naudoti skirtingus atributus: džiovintą tulžį, gyvūnų
kraują, odeles, kaulus, daržoves, vaisius, šaknis, žoles,
druską, cukrų ir kitus daiktus.
33

Jaunesnieji mokymo specialistai

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogrupis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Jaunesnieji mokymo specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji mokymo specialistai moko ikimokyklinio
Explanatory
ugdymo lygmenyje daugelį dalykų, organizuoja
notes:
ugdymo veiklą ikimokyklinio amžiaus vaikams. Šio
pagrindinio pogrupio darbuotojai paprastai atlieka
tokias užduotis: dalyvauja vykdant ugdymo programas
ir moko daugelio dalykų ikimokyklinio ugdymo
lygmenyje;padeda planuojant ir organizuojant veiklą,
kuria siekiama lavinti vaikų kalbos, fizinius ar socialinius
įgūdžius; užsiima kita ugdymo veikla, pavyzdžiui, moko
skraidyti bemotore transporto priemone, vairuoti
automobilį ar kitas transporto priemones. Gali būti
priskiriamas ir vadovavimas kitiems darbuotojams.
Reikia pažymėti, kad atsižvelgiant į tam tikras užduotis
ir jų atlikimo atsakomybę bei nacionalinius išsilavinimo
ir kvalifikacijos reikalavimus, kai kurias čia priskiriamas
profesijas būtų galima priskirti 23 pagrindiniam
pogrupiui “Mokymo specialistai”. Tai taikytina
profesijoms, priskiriamoms 331 grupei “Jaunesnieji
mokymo specialistai”, 332 grupei “Kiti jaunesnieji
mokymo specialistai”. Šio pagrindinio pogrupio
profesijos toliau skirstomos į tokias grupes: 331
Jaunesnieji mokymo specialistai 332 Kiti jaunesnieji
mokymo specialistai

331

Jaunesnieji mokymo specialistai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Jaunesnieji mokymo specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji mokymo specialistai padeda organizuoti
ugdymo veiklą ikimokyklinio amžiaus vaikams.
Pagrindinės atliekamos užduotys: padeda planuoti ir
organizuoti veiklą, kuria siekiama paskatinti vaikų
kalbos, fizinių ar socialinių įgūdžių vystymąsi. Jie taip
pat gali vadovauti ir kitiems darbuotojams. Reikia
pažymėti, kad atsižvelgiant į tam tikras užduotis ir jų
atlikimo atsakomybę bei nacionalinius išsilavinimo ir
kvalifikacijos reikalavimus, kai kurias ar visas čia
priskiriamas profesijas būtų galima priskirti 233 grupei
“Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai”. Šios
grupės profesijos priskiriamos tokiam pogrupiui: 3310
Jaunesnieji mokymo specialistai

Explanatory
notes:

3310

Jaunesnieji mokymo specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Jaunesnieji mokymo specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji mokymo specialistai padeda organizuoti
grupinius ir individualius žaidimus ir mokomąją veiklą,
skatinančią ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį, protinį ir

Explanatory
notes:
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socialinį ugdymą. Atliekamos užduotys: (a) pagalba
planuojant ir organizuojant veiklą, skatinančią
ikimokyklinio ugdymo amžiaus vaikų fizinius ir
socialinius įgūdžius; (b) dalyvavimas vaikų kalbos
įgūdžių ugdyme, pasakojant istorijas, vaidinant
vaidybinius žaidimus, dainuojant, deklamuojant
eilėraščius, įtraukiant vaikus į neformalius pokalbius ir
diskusijas; (c) vaikų stebėjimas, kad būtų galima
įvertinti jų pažangą ir aptarti iškylančias problemas su
tėvais; (d) vaikų veiklos priežiūra, siekiant užtikrinti jų
saugumą ir spręsti kylančius konfliktus; (e) panašių
užduočių atlikimas; (f) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai:
3310 01 Lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjas
331001

Lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjas

Description:

332

Kiti jaunesnieji mokymo specialistai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kiti jaunesnieji mokymo specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kiti jaunesnieji mokymo specialistai užsiima kitu
mokymu nei ikimokyklinis ugdymas. Jie gali mokyti
skraidyti bemotorėmis transporto priemonėmis,
vairuoti automobilius, traukinius ar kitas transporto
priemones. Jie taip pat gali vadovauti kitiems
darbuotojams. Į šią grupę tai pat patenka jaunesnieji
mokymo specialistai, kurie moko ir prižiūri vaikus
pailgintos darbo dienos grupėje. Reikia pažymėti, kad
atsižvelgiant į tam tikras užduotis ir jų atlikimo
atsakomybę bei nacionalinius išsilavinimo ir
kvalifikacijos reikalavimus, kai kurias ar visas čia
priskiriamas profesijas būtų galima priskirti 2359
pogrupiui “Kitur nepriskirti mokymo specialistai”. Šioje
grupėje išskiriamas toks profesijų pogrupis: 3320 Kiti
jaunesnieji mokymo specialistai.

Explanatory
notes:

3320

Kiti jaunesnieji mokymo specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kiti jaunesnieji mokymo specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kiti jaunesnieji mokymo specialistai užsiima kitu
mokymu nei ikimokyklinis ugdymas. Jie gali mokyti
skraidyti bemotorėmis transporto priemonėmis,
vairuoti automobilius, traukinius ar kitas transporto
priemones. Į šį pogrupį tai pat patenka jaunesnieji
mokymo specialistai, kurie moko ir prižiūri vaikus
pailgintos darbo dienos grupėje. Atliekamos užduotys:
(a) skraidymo ar vairavimo operacijų, būdų ir principų
aiškinimas; (b) mokinių lydėjimas mokomuosiuose
skrydžiuose, kelionėse ir atitinkamų užduočių
aiškinimas ir demonstravimas; (c) oro ir antžeminių
transporto priemonių judėjimo taisyklių aiškinimas; (d)
vaikų mokymas ir priežiūra pailgintos darbo dienos
grupėje; (d) panašių užduočių atlikimas; (e)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 3320 01 Vairavimo instruktorius

Explanatory
notes:
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3320 02 Skraidymo instruktorius 3320 03 Buriavimo
instruktorius 3320 04 Pailgintos mokymosi dienos
grupės auklėtojas
332001

Vairavimo instruktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vairavimo instruktorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vairavimo instruktoriai moko vairuoti kai kurias
Explanatory
transporto priemones. Vairavimo instruktoriai – tai
notes:
kelių transporto priemonių vairuotojų mokymo
institucijų darbuotojai. Jie moko paskirtus mokinius
vairuoti transporto priemones pagal atskiras mokymo
programas: A kategorija – motociklų vairuotojų
rengimas; B kategorija – lengvųjų automobilių,
krovininių automobilių iki 3@5 t ir mikroautobusų
vairuotojų rengimas; C kategorija – krovininių
automobilių, kurių didžiausia masė viršija 3@5 t,
vairuotojų rengimas; D kategorija – autobusų, kuriuose
yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, vairuotojų rengimas;
E kategorija – krovininių automobilių su priekabomis ir
didelių autobusų vairuotojų rengimas. Šios mokymo
programos skiriasi savo sudėtingumu ir mokymo
valandų skaičiumi (pvz., A kategorijai skiriamos 12 val.,
B kategorijai – apie 70 val., C kategorijai – 50 val., D ir E
kategoriją gali įgyti tik turintys vairavimo patirtį ir
atitinkamą stažą B ir C kategorijos vairuotojai,
mokymosi trukmė – 50-60 val.). Atitinkamai instruktorių
įgyta vairuotojo kategorija turi būti aukštesnė arba ne
žemesnė negu kategorija, kuriai jie rengia moksleivius,
ir ne trumpesnis kaip 3 metų darbo stažas su
atitinkamos kategorijos transporto priemone: moko
vairavimo įgūdžių automobiliais treniruokliais,
mokomąja transporto priemone uždarose aikštelėse,
vairavimo mokymo maršrutuose, miesto, priemiesčio ir
užmiesčio keliuose (gyvenvietės ir ne gyvenvietės
keliuose); įgiję pagrindinius įgūdžius mokiniai yra
mokomi vairuoti sudėtingomis sąlygomis (sankryžose,
piko valandomis, tamsiu paros metu ir kt.),
neprofiliuotu keliu, lauko keliu ir kt.; instruktoriai
aiškina mokiniams, kaip pažinti eismo pavojus ir jų
ritmingumą, moko nustatyti svarbiausius kelių
transporto priemonės gedimus, ypač tuos, kurie kelia
pavojų eismo saugumui, tinkamai juos šalinti; atlieka
darbo dienos vairavimo valandų apskaitą, vertina
mokinių pažangumą, vairavimo gebėjimus, rengia juos
egzaminui. Privačių ir individualių įmonių instruktoriai
gali turėti ir papildomų administracinio pobūdžio
pareigų – įstaigos veiklos priežiūra, papildomo
personalo samdymas ir pan.

332002

Skraidymo instruktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skraidymo instruktorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Moko lakūnus stažuotojus lėktuvo valdymo technikos ir Explanatory
procedūrų: aiškina lėktuvo sudedamųjų dalių veikimą ir notes:
panaudojimą, kaip naudotis vairu, eleronu, lėktuvo
sparno vožtuvais, kompasais, altimetru bei radijo ryšiu;
lydi stažuotojus mokomųjų skrydžių metu ir
demonstruoja lėktuvo valdymo techniką vairuojant,
pakylant, posūkiuose, tupiant ir kitų manevrų metu;
išaiškina leidimo pakilti ir tūpti aerodrome taisykles bei
procedūras . Gali instruktuoti kvalifikuotus lakūnus apie
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naujo tipo lėktuvus ir įrenginius@. Gali organizuoti
profesionalumo patikrinimo testus mokymo kursų
pabaigoje.
332003

Buriavimo instruktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Buriavimo instruktorius

Description:

332004

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas

Description:

34

Kiti jaunesnieji specialistai

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogrupis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Kiti jaunesnieji specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kiti jaunesnieji specialistai dirba techninį darbą, susijusį Explanatory
su finansais, pardavimu, verslo administravimu,
notes:
buhalterine apskaita, teisės, statistikos ir kitomis
paslaugomis, taip pat valstybiniame sektoriuje dirba
muitų ir muitinių, kelionių, mokesčių, gerovės,
įdarbinimo, licencijų išdavimo, policijos, socialinio
darbo, pramogų, sporto ir religijos sferose. Šio
pagrindinio pogrupio atstovai paprastai atlieka tokias
užduotis: dirba specializuotą darbą vertybinių popierių,
draudimo ir nuosavybės srityje; organizuoja keliones;
užsiima didmenine prekyba techninėmis ir kitokiomis
prekėmis; atlieka įvertintojų, vertės nustatytojų ir
aukcionatorių funkcijas; teikia verslo paslaugas kaip
agentai, prekybos brokeriai ar darbų rangovai; užsiima
įmonių administravimu, buhalterine apskaita,
juridinėmis, statistinėmis ir kitokiomis paslaugomis;
dirba valstybinį darbą veikla tokiose srityse, kaip
pasienio kontrolės, muitų ir muitinių, kelionių,
mokesčių, gerovės, įdarbinimo, licencijų išdavimo,
policijos; dirba socialinį darbą; projektuoja produktus ir
kuria interjerų projektus; užsiima sporto ir pramogų
veikla; atlieka kai kurias religinės veiklos užduotis. Jiems
gali vadovauti vyresnieji vyriausybės pareigūnai,
vadovai, valdytojai ar specialistai. Jie patys taip pat gali
vadovauti kitiems darbuotojams. Reikia pažymėti, kad
atsižvelgiant į tam tikras užduotis ir jų atlikimo
atsakomybę bei nacionalinius išsilavinimo ir
kvalifikacijos reikalavimus, kai kurias čia priskiriamas
profesijas būtų galima priskirti 24 pagrindiniam
pogrupiui “Kiti specialistai”. Tai ypač taikytina 346
grupei “Jaunesnieji socialiniai darbuotojai”
priskiriamoms profesijoms. Šio pagrindinio pogrupio
profesijos skirstomos į grupes: 341 Jaunesnieji finansų
ir pardavimo darbuotojai 342 Verslo paslaugų agentai
ir prekybos brokeriai 343 Jaunesnieji administravimo
darbuotojai 344 Jaunesnieji muitinių, mokesčių ir
panašių valstybinių tarnybų darbuotojai 345 Policijos
inspektoriai ir sekliai 346 Jaunesnieji socialiniai
darbuotojai 347 Jaunesnieji meno, pramogų ir sporto
specialistai 348 Jaunesnieji religinių profesijų
darbuotojai
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341

Jaunesnieji finansų ir pardavimo darbuotojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Jaunesnieji finansų ir pardavimo darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji finansų ir pardavimo darbuotojai perka ir
Explanatory
parduoda finansinius dokumentus, įvairias draudimo
notes:
rūšis, nekilnojamąjį turtą, keliones ir kitas verslo
paslaugas, užsienio valiutą, organizacijų vardu veikia
kaip didmeninės prekybos atstovai arba pirkėjai,
nustato produktų, nekilnojamojo turto ar kitos
nuosavybės vertę ir parduoda juos aukcionuose arba iš
varžytinių. Pagrindinės atliekamos užduotys: finansinių
dokumentų, užsienio valiutos, produktų ir
nekilnojamojo turto rinkos tendencijų analizavimas, jo
pirkimas ar pardavimas savo arba kliento vardu;
konsultavimas draudimo sumos klausimais ir draudimo
pardavimas; finansinių dokumentų ir nuosavybės teisės
į nekilnojamąjį turtą perdavimo tinkamo registravimo
užtikrinimas; kelionių organizavimas, konsultavimas
kelionių klausimais, organizuotų kelionių maršrutų
pardavimas; prekių, taip pat techninės įrangos
pardavimas didmenomis gamintojo arba importuotojo
vardu; prekių, nekilnojamojo turto ir kito turto vertės
nustatymas ir pardavimas aukcionuose. Jiems gali
vadovauti vadovai, valdytojai ar specialistai. Jie patys
taip gali vadovauti kitiems darbuotojams. Šios grupės
profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 3411
Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai
3412 Draudimo agentai 3413 Nekilnojamojo turto
agentai 3414 Kelionių konsultantai ir organizatoriai
3415 Techninės įrangos pardavimo atstovai 3416
Tiekėjai 3417 Vertintojai ir aukciono vedėjai

3411

Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai savo Explanatory
kompanijos arba klientų vardu (už komisinius) perka ir notes:
parduoda vertybinius popierius, akcijas, obligacijas ir
kitus finansinius dokumentus, perka ir parduoda
užsienio valiutą esamų mainų arba būsimojo
laikotarpio rinkos įsipareigojimų pagrindu,
rekomenduoja sandorius klientams ar aukštesniems
administracijos atstovams. Atliekamos užduotys: (a)
informacijos gavimas apie klientų ir kompanijos, kurioje
gali būti daromos investicijos, finansinę padėtį; (b)
vertybinių popierių, akcijų, obligacijų ir kitų finansinių
dokumentų bei užsienio valiutos rinkos tendencijų
analizė; (c) būsimų klientų informavimas apie rinkos
padėtį ir perspektyvas; (d) konsultavimas ir
dalyvavimas, derantis dėl paskolų suteikimo, akcijų bei
obligacijų išleidimo į finansų rinką, siekiant padidinti
klientų kapitalą, sąlygų ir organizavimo; (e) orderių
registravimas ir perdavimas, perkant ir parduodant
vertybinius popierius, akcijas, obligacijas ir kitus
finansinius dokumentus bei užsienio valiutą esamų
mainų arba būsimojo laikotarpio rinkos įsipareigojimų
pagrindu; (f) panašių užduočių atlikimas; (g)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 3411 01 Užsienio biržos brokeris
3411 02 Investicijų brokeris 3411 03 Vertybinių
popierių brokeris 3411 04 Akcijų ir obligacijų brokeris
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341101

Užsienio biržos brokeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Užsienio biržos brokeris

Description:

341102

Investicijų brokeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Investicijų brokeris

Description:

341103

Vertybinių popierių brokeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vertybinių popierių brokeris

Description:

341104

Akcijų ir obligacijų brokeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akcijų ir obligacijų brokeris

Description:

341105

Biržos makleris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Biržos makleris

Description:

341106

Obligacijų pardavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Obligacijų pardavėjas

Description:

341107

Vertybinių popierių pardavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vertybinių popierių pardavėjas

Description:

341108

Akcijų makleris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akcijų makleris

Description:
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341109

Finansų makleris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Finansų makleris

Description:

3412

Draudimo agentai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Draudimo agentai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Draudimo agentai konsultuoja gyvybės draudimo,
Explanatory
draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, automobilių,
notes:
atsakomybės ir indėlių draudimo, draudimo nuo gaisrų,
laivų ir kitų draudimo rūšių klausimais ir parduoda
tokius draudimus naujiems ir jau esamiems klientams.
Atliekamos užduotys: (a) Informacijos apie klientų
padėtį gavimas, kas yra būtina nustatant tinkamą
draudimo rūšį ir sąlygas; (b) bendravimas su klientais,
siekiant išsiaiškinti rizikos, nuo kurios apsidraudžiama,
laipsnį ir rūšį, draudimo sumą ir mokėjimo sąlygas; (c)
derybos dėl naujų draudimo sutarčių ir jų sudarymas;
(d) konsultavimas dėl didelių ir specialių projektų,
įrenginių ar rizikos draudimo, tokio draudimo sąlygų
aptarimas ir nustatymas; (e) panašių užduočių
atlikimas; (f) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3412 01 Draudimo
agentas [vadybininkas] 3412 02 Draudimo brokeris

341201

Draudimo agentas [vadybininkas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Draudimo agentas [vadybininkas]

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Draudimo agentai [vadybininkai]sudaro sutartis su
Explanatory
gyventojais, įmonėmis ir organizacijomis. Draudimo
notes:
agentai yra draudimo bendrovių darbuotojai.
Svarbiausias draudimo agento uždavinys – surasti
klientą ir pasiūlyti jam tinkamą draudimo paslaugą.
Sudėtingą draudimo pardavimo ciklą galima suskirstyti
į kelis svarbiausius etapus: klientų, tai yra asmenų
(atskiri asmenys, įstaigos, organizacijos), kuriems
galima parduoti draudimą, paieška; šiam etapui
priklauso ir potencialių klientų (kurie ateityje gali tapti
draudimo pirkėjais) įvertinimas; kontaktų užmezgimas
– paruošimas ir pirmasis kontaktas su klientu,
susidomėjimo ir pasitikėjimo kėlimas, susitarimas su
klientu dėl susitikimo; informacijos rinkimas –
duomenų apie kliento situaciją ir poreikius rinkimas;
problemos sprendimo siūlymas – kliento poreikius
atitinkančių draudimo formų pristatymas. Pristatymas ir
pardavimas – įvertinus poreikius ir pristačius
sprendimus yra pateikiamos atitinkamo draudimo
sąlygos ir nauda. Šio etapo rezultatas yra draudimo
sutarties sudarymas, poliso (dokumento, rodančio, kad
jo turėtojas yra sudaręs draudimo sutartį su draudimo
įstaiga) išrašymas ir pinigų priėmimas. Tolesnis
kontaktas ir pagalbos teikimas – kliento pastabų ir
nurodymų gavimas, kontraktų pratęsimas, kitų
draudimo rūšių siūlymas, pagalbos teikimas
likviduojant atsiradusius nuostolius. Draudimo
bendrovės siūlo įvairias draudimo paslaugas.
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Populiarios šios: sveikatos draudimas užsienyje,
transporto priemonių draudimas, įmonių turto
draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų,
gydymo išlaidų draudimas, krovinių draudimas, vaiko
kraičio draudimas, asmens turto draudimas, gyvulių
draudimas, gyventojų pastatų draudimas, šeimos
draudimas, gyvybės draudimas, pensijų draudimas ir kt.
Draudimo agentai gali sudaryti visų rūšių draudimo
sutartis, išskyrus transporto priemonių ir įmonių turto
draudimus.Šios sutartys sudaromos atitinkamos srities
specialistui išnagrinėjus konkrečią situaciją.
341202

Draudimo brokeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Draudimo brokeris

Description:

3413

Nekilnojamojo turto agentai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Nekilnojamojo turto agentai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Nekilnojamojo turto agentai organizuoja
Explanatory
nekilnojamojo turto pirkimą, pardavimą, nuomojimą ir notes:
išperkamąją nuomą ir paprastai tai daro klientų vardu
už komisinius. Atliekamos užduotys: (a) informacijos
gavimas apie parduodamą arba išnuomojamą turtą, jo
savininko padėtį ir būsimųjų pirkėjų ar nuomininkų
poreikius; (b) parduodamo ar išnuomojamo turto
rodymas bei pardavimo, nuomos ar išperkamosios
nuomos sąlygų aiškinimas būsimiems pirkėjams ar
nuomininkams; (c) nuomos ir nuosavybės teisės
perdavimo sutarčių pasirašymo organizavimas; (d)
nuomos mokesčio ir garantinio mokėjimo (užstato)
surinkimas savininko vardu ir nuomojamo turto apžiūra
iki nuomos, nuomos metu ir pasibaigus nuomos
sutarčiai; (e) panašių užduočių atlikimas; (f)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 3413 01 Nekilnojamojo turto
agentas 3413 02 Nekilnojamojo turto pardavėjas 3413
03 Turto agentas 3413 04 Turto pardavėjas

341301

Nekilnojamojo turto agentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekilnojamojo turto agentas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Nekilnojamojo turto agentai tarpininkauja perkant,
Explanatory
parduodant ir nuomojant gyvenamąsias bei
notes:
komercinės paskirties patalpas ir žemę. Namo ar žemės
pirkimas yra ne tik vienas iš svarbiausių žmogaus
gyvenimo įvykių, bet ir labai sudėtinga procedūra.
Pirkdami ar parduodami nekilnojamąjį turtą, gyventojai
vis dažniau kreipiasi į nekilnojamojo turto agentūras,
kurių darbuotojai suteikia profesionalias pastatų
įvertinimo bei pirkimo-pardavimo įforminimo
paslaugas: nekilnojamojo turto agentai kaupia
informaciją apie parduodamus bei išnuomojamus
pastatus, juos įvertina, suranda jiems pirkėją, sutvarko
juridinę dokumentaciją; vieni nekilnojamojo turto
agentai rūpinasi tik parduodamais pastatais, kiti tik
perkamais, treti atlieka abiejų rūšių sandorius;
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nekilnojamojo turto agentai glaudžiai bendradarbiauja
su notarų biurais, miestų architektais, žemėtvarkos
skyrių darbuotojais; renka ir kaupia įvairią informaciją
apie pastatų juridinę priklausomybę, aplink juos esantį
žemės sklypą, sklypo formavimo istoriją ir
perspektyvas.
341302

Nekilnojamojo turto pardavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekilnojamojo turto pardavėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Parduoda ir komisiniais pagrindais nuomoja
Explanatory
nekilnojamąjį turtą – sudurtinių namų blokus, atskirus
notes:
namus, butus, sodybas ir dvarus: veikia kaip
nekilnojamojo turto savininko, norinčio jį parduoti ar
išnuomoti, agentas; nustato turto vertę, padeda
savininkams susivokti esamoje rinkos situacijoje ir
nustato priimtiną pradinę derėjimosi kainą; reklamuoja
parduodamą ar nuomojamą nekilnojamąjį turtą;
parengia potencialių pirkėjų sąrašus, nurodydamas jų
pageidaujamos prekės rūšį, vietovę ir kainą, taip pat ir
nekilnojamojo turto sąrašus, atitinkančius kliento
pageidavimus; lydi klientą apžiūrint vietovę ir turtą,
arba organizuoja vizitą; stengiasi parduoti ar išnuomoti
nekilnojamąjį turtą, atkreipdamas kliento dėmesį į
atitinkamus privalumus; padeda klientui apskaičiuoti
visuminę pirkinio kainą, į kurią įtraukiami mokesčiai,
pradiniai ir paskesnieji mokėjimai (hipotekas, procentus
ir oficialius mokesčius); Gali sudaryti ir pateikti sutartį,
tinkamą pirkėjo ir pardavėjo patvirtinimui. Gali veikti
kaip agentas, atstovaujantis savininką surenkant
nuomos mokesčius, organizuojant nuomojamo turto
priežiūrą ir, esant reikalui, per teismą priverčiantis
laikytis nuomos sutarties punktų.

341303

Turto agentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Turto agentas

Description:

341304

Turto pardavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Turto pardavėjas

Description:

3414

Kelionių konsultantai ir organizatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kelionių konsultantai ir organizatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kelionių konsultantai ir organizatoriai planuoja
maršrutus ir sudaro kelionių tvarkaraštį klientams,
organizuoja arba parduoda grupines keliones poilsiui
ar dalykiniams tikslams. Atliekamos užduotys: (a)
informacijos apie įvairių rūšių transporto priemonių ir
apgyvendinimo galimybes, kainą ir patogumą,
atsižvelgiant į klientų poreikius, rinkimas ir klientų

Explanatory
notes:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

630/1 365

LPK-2005

konsultavimas kelionių klausimais; (b) kelionės bilietų ir
viešbučių užsakymas ir patvirtinimas, bilietų ir
kelialapių išdavimas klientams ir įmokų priėmimas iš
klientų; (c) grupinių kelionių organizavimas dalykiniams
tikslams ir poilsiui ir jų kelialapių pardavimas atskiriems
asmenims ar asmenų grupėms; (d) pagalba klientams
gauti kelionei reikiamus pažymėjimus ir dokumentus;
(e) panašių užduočių atlikimas; (f) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3414
01 Kelionių konsultantas 3414 02 Kelionių
organizatorius 3414 03 Ekskursijų vadovas
341401

Kelionių konsultantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelionių konsultantas

Description:

341402

Kelionių organizatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelionių organizatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kelionių organizatoriai padeda žmonėms, vykstantiems Explanatory
į kitas šalis, arba teikia paslaugas užsienio turistams.
notes:
Norintiems keliauti žmonėms reikia daug informacijos,
kuriai gauti tenka sugaišti nemažai laiko ir padėti daug
pastangų. Turizmo ir kelionių organizatoriai: informuoja
klientus apie atstumus, patogiausius būdus pasiekti
vieną ar kitą vietovę, užsako kelionės bilietus,
rezervuoja vietas viešbučiuose, padeda išsinuomoti
automobilius, užsako ekskursijas ir pan.; jie taip pat gali
patarti, kur yra tinkamiausios vietos pietauti, praleisti
laisvalaikį, kokios laukia oro sąlygos ir kt.; informuoja
apie atitinkamų šalių muitinių tarnybų reikalavimus,
reikalingus dokumentus (pasus, vizas, skiepus), valiutos
keitimo kursus; duomenims išanalizuoti remiasi
daugeliu informacijos šaltinių. Neretai tenka pasikliauti
savo pačių patirtimi, aplankyti viešbučius, kavines,
poilsio namus ir įvertinti jų švarumą, jaukumą, paslaugų
kokybę. Be to, kelionių organizatoriai dažnai
reklamuoja keliones, rodo skaidres ir filmuotą
medžiagą tais dalykais besidominčių žmonių grupėms,
užsakyti reklamą laikraščiuose ar per televiziją.

341403

Ekskursijų vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ekskursijų vadovas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Ekskursijų metu lydi turistų grupes arba atskirus
asmenis, norinčius apžiūrėti vietines įžymybes, ir
suteikia juos dominančią informaciją: lydi turistų
grupes ir kitus asmenis pažintinių ekskursijų metu
mieste ar istorinėse bei kitose įdomiose vietose;
parodo miesto įdomybes – senovinius paminklus,
pastatus, tiltus, muziejus ir paveikslų galerijas, išsamiai
jas apibūdindamas. Gali lydėti ir teikti informaciją
vienoje kokioje nors vietoje, pvz., muziejuje ar
paveikslų galerijoje. Gali vairuoti transporto priemonę,
kuria vežami turistai.

Explanatory
notes:
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3415

Techninės įrangos pardavimo atstovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Techninės įrangos pardavimo atstovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Techninės įrangos pardavimo atstovai parduoda
Explanatory
įvairias prekes didmenomis, įskaitant įrangą, įrenginius notes:
ir kitus techninius gaminius bei su jais susijusias
paslaugas, ir teikia būtiną specializuotą informaciją.
Atliekamos užduotys: (a) užsakymų tvarkymas ir prekių
pardavimas pramonės, mažmeninės ir didmeninės
prekybos ir kitoms organizacijoms; (b) techninės
įrangos, atsarginių dalių pardavimas ir su ja susijusių
paslaugų teikimas komercinėms įstaigoms ar atskiriems
asmenims; (c) bendros ir specialios informacijos apie
parduodamą įrangą, jos veikimą ir charakteristikas,
suteikimas ir jos vartojimo demonstravimas būsimiems
pirkėjams@ (d) klientų nuomonės ir reikalavimų
perdavimas gamintojams; (e) panašių užduočių
atlikimas; (f) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3415 01 Paslaugų,
teikiamų pardavus prekę, konsultantas 3415 02
Pardavimo agentas [vadybininkas] 3415 03 Firmos
atstovas [agentas] 3415 04 Pardavimo atstovas

341501

Paslaugų, teikiamų pardavus prekę, konsultantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Paslaugų, teikiamų pardavus prekę, konsultantas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pataria klientams dėl specialios įrangos, atsargų ar
Explanatory
paslaugų pritaikymo, įrengimo ir naudojimo;
notes:
konsultuoja klientus dėl įrenginių išdėstymo ar
paslaugų naudojimo; prižiūri ar padeda kliento
darbuotojams atlikti įrenginių įrengimo darbus ir
užtikrina jų veikimą, apibūdintą techninių reikalavimų
aprašuose; tiria pasitaikančius veikimo sutrikimus ar
gedimus ir teikia pasiūlymus dėl prekės pakeitimo kita.
Gali mokyti kliento personalą, kaip prižiūrėti ar naudoti
jo firmos gaminius ar paslaugas.

341502

Pardavimo agentas [vadybininkas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pardavimo agentas [vadybininkas]

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Parduoda produktus, gaminius ir paslaugas, tokius kaip Explanatory
cheminės, mechaninės, elektros ir elektronikos prekės, notes:
taikydamas savo specialias technines žinias apie
parduodamų prekių išdėstymą, prižiūrėjimą ir
panaudojimą: lanko architektus, inžinierius bei kitus
potencialius vartotojus ir aiškina savo firmos
produkcijos privalumus bei jos atitikimą specifiniams
vartotojų poreikiams; planuoja įmonės ar firmos
prekybos politiką, parenka prekybos būdus ir
asortimentą, kontroliuoja įmonės veiklą bei finansų
apskaitą, organizuoja prekių pirkimą ir pardavimą,
sandėliavimą, pagamintos produkcijos realizavimą,
analizuoja rinką – tiria pasiūlos ir paklausos lygį,
vartotojų poreikius; tariasi su partneriais, sudarinėja
pirkimo ir pardavimo sutartis, atlieka pirkėjų (klientų)
tyrimą; prognozuoja siūlomų paslaugų vartotojus,
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planuoja papildomas paslaugas naujiems klientams
pritraukti; įvertina pirkėjų pasirinkimą lemiančius
veiksnius, analizuoja konkurentų veiklą ir siūlomų
paslaugų specifiką, formuoja įmonės kainų politiką,
nagrinėja teisines normas ir taisykles, kurių savo
veikloje privalo laikytis įmonė. Gali derėtis dėl sutarčių
sudarymo ir padėti susitariant dėl kredito sąlygų.
341503

Firmos atstovas [agentas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Firmos atstovas [agentas]

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Planuoja, koordinuoja ir valdo pagrindinę prekybos
Explanatory
įmonių ir organizacijų veiklą. Firmos atstovas – tai
notes:
pramonės įmonių prekybos padalinių, didmeninės ir
mažmeninės prekybos firmų darbuotojas: jis planuoja
įmonės ar firmos prekybos politiką, parenka prekybos
būdus ir asortimentą, kontroliuoja įmonės veiklos bei
finansų apskaitą, organizuoja prekių pirkimą ir
pardavimą, sandėliavimą, gatavos produkcijos
realizavimą, analizuoja rinką – tiria pasiūlos ir paklausos
lygį, vartotojų poreikius, planuoja teikiamas paslaugas,
kitaip tariant, parenka tinkamą įmonės rinkodaros
strategiją (rinkodara – įmonės veiklos organizavimo ir
valdymo sistema, kuria remiantis stengiamasi
atsižvelgti į visus rinkoje vykstančius procesus);
stengiasi sudominti perspektyvius pirkėjus,
demonstruodamas prekių pavyzdžius ar parodydamas
prekes kataloguose ir išaiškindamas jų privalumus;
nurodo kainas, kredito ir pristatymo sąlygas, pasiūlo
tam tikras nuolaidų sąlygas ir suteikia informaciją dėl
galimų kainų tendencijų; įteikia užsakymus įstaigai ir
paruošia ataskaitas apie sudarytus sandorius; studijuoja
prekybos srities periodinius leidinius ir seka informaciją
apie kainų pasikeitimus bei kitas prekių reklamavimo
sąlygas.

341504

Pardavimo atstovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pardavimo atstovas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tam tikros jam paskirtos geografinės zonos
Explanatory
didmeninės ar mažmeninės prekybos įmonėms komiso notes:
pagrindais pardavinėja vieno arba kelių vietinių ar
užsienio gamintojų produkciją : asmeniškai lankydamas
klientus parduoda prekes mažmenininkams, pramonės
įmonėms, įvairioms įstaigoms ir profesionalioms
organizacijoms ar didmeninės prekybos įmonėms,
esančioms atitinkamoje jam paskirtoje geografinėje
zonoje. Gali apipavidalinti reklamines vitrinas. Gali
surinkti apmokėjimą už parduotus produktus ir
gaminius. Gali būti atitinkamai paskirtas pagal
parduodamų produktų ar gaminių rūšį.

341506

Komercijos agentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Komercijos agentas

Description:
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3416

Tiekėjai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Tiekėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tiekėjai perka prekes ir paslaugas pramonės,
Explanatory
komercinių ir kitų įmonių ir organizacijų vardu.
notes:
Atliekamos užduotys: (a) derybos ir sutarčių dėl
įrenginių, žaliavų, produkcijos ir atsargų pirkimo
pramonės įmonėms, komunalinėms įmonėms,
valstybiniams padaliniams ir kitoms įstaigoms bei
prekių pirkimo perpardavimo tikslams, sudarymas; (b)
informacijos apie poreikius ir turimas atsargas gavimas
ir įsigyjamų prekių kiekybės ir kokybės, kainos,
pristatymo terminų ir kitų sutarties sąlygų nustatymas;
(c) panašių užduočių atlikimas; (d) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3416
02 Pirkimo agentas [vadybininkas] 3416 03 Tiekimo
agentas [vadybininkas] 3416 04 Tiekėjas 3416 05
Logistas

341602

Pirkimo agentas [vadybininkas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pirkimo agentas [vadybininkas]

Description:

341603

Tiekimo agentas [vadybininkas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tiekimo agentas [vadybininkas]

Description:

341604

Tiekėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tiekėjas

Description:

341605

Logistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Logistas

Description:

3417

Vertintojai ir aukciono vedėjai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Vertintojai ir aukciono vedėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vertintojai ir aukcionų rengėjai įvertina turtą ir įvairias
prekes, taip pat nuostolius, padengiamus pagal
draudimo sutartis, arba parduoda objektus, turtą ir
prekes aukcionuose. Atliekamos užduotys: (a) žaliavų,

Explanatory
notes:
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nekilnojamo turto, pramonės įrangos, asmeninio ir
namų ūkio turto, dailės kūrinių, brangakmenių ir kitų
objektų, pateikiamų pardavimui arba apdraudimui,
kokybės įvertinimas ir vertės nustatymas; (b) nuostolių
ar žalos dydžio, draudimo kompanijų ir draudikų
atsakomybės, padengiant draudimo sutartimis
numatytus nuostolius, įvertinimas; (c) įvairių
nuosavybės rūšių, automobilių, prekių, naminių gyvulių,
dailės kūrinių, juvelyrinių gaminių ir kitų objektų
pardavimas aukcionuose; (d) panašių užduočių
atlikimas; (e) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3417 01 Nuostolių
vertintojas 3417 02 Draudimo ieškinių ekspertas 3417
03 Turto vertintojas 3417 04 Aukciono vedėjas
341701

Nuostolių vertintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nuostolių vertintojas

Description:

341702

Draudimo ieškinių ekspertas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Draudimo ieškinių ekspertas

Description:

341703

Turto vertintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Turto vertintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Nustato nekilnojamojo turto, pramonės įrenginių,
Explanatory
asmeninių ir namų apyvokos daiktų, meno kūrinių,
notes:
brangenybių ir kitokių daiktų vertę, juos apžiūrėdamas
ir patikrindamas jų būklę bei autentiškumą:
remdamasis savo žiniomis ir patirtimi, moksliniais
tyrimais ir pradinėmis objektų kainomis, patikrina
įvairius nekilnojamojo turto objektus, siekdamas
pateikti galutinį rinkos vertę atitinkantį įvertinimą ;
įvertinimo rezultatus pateikia pirkėjams, aukcionų
vedėjams, kreditoriams, teismams, advokatams,
draudimo kompanijoms ir kitiems klientams. Gali
specializuotis įvertinant tam tikros rūšies ar tipo daiktus
ir būti atitinkamai paskirti. Teikia ataskaitas apie
vertinamo objekto būklę, kilmę bei istoriją. Gali vertinti
draudimo kompanijų įsipareigojimus dėl nuostolių
padengimo, kuris numatytas draudimo polise.

341704

Aukciono vedėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aukciono vedėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Parduoda aukcionuose įvairias naujas ar naudotas
Explanatory
prekes ir turtą – meno kūrinius, baldus, nekilnojamąjį
notes:
turtą, žemės ūkio produktus, gyvulius ir kitokias prekes:
numato vietą, datą ir laiką prekių išpardavimui
aukcione; organizuoja, kokia tvarka bus parduodamos
aukcionui pateiktos prekės ; aukcioną pradeda
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paskelbdamas parduodamos prekės pavadinimą, ją
apibūdina ir nustato pradinę kainą bei pirkėjus prašo
siūlyti savąją; stebi pirkėjus, kviečia siūlyti kainas,
signalizuoja, skatina konkurencinį kainų siūlymą ir
pakartoja pasiūlytą kainą; baigia kurios nors prekės
pardavimą ir pareiškia, kad ji parduota pirkėjui,
pasiūliusiam didžiausią kainą. Gali vesti aukcionus,
atlikti aukcione parduodamų prekių inventorizaciją ir
leisti katalogus. Gali specializuotis parduodant tam
tikros rūšies prekes ar turtą bei būti įkainotoju.
341705

Ekspertas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ekspertas

Description:

341706

Ieškinių inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ieškinių inspektorius

Description:

341707

Draudimo ieškinių inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Draudimo ieškinių inspektorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Draudimo ieškinių inspektoriai tiria draudiminius
Explanatory
įvykius ir vertina jų metu patirtus nuostolius. Draudimo notes:
ieškinių inspektoriai dirba ekspertais draudimo
bendrovėse arba nepriklausomais ekspertais. Kiekviena
draudimo sutartis numato nuostolių padengimą
draudiminių įvykių atvejais. Draudiminiais įvykiais
laikomi gaisrai, vagystės, stichinės nelaimės, avarijos,
traumos, bankrotas, mirtis: draudimo ieškinių
inspektoriai apžiūri gaisro ar kitų stichinių nelaimių
apgadintus pastatus, autoavarijose apdaužytus arba
apiplėštus automobilius, tiria statybos objektų kokybę,
nagrinėja verslo žlugimo, krovinio dingimo aplinkybes,
nagrinėja ligos kortelių įrašus; draudimo ieškinių
inspektoriams tenka didelė atsakomybė įvertinant
nuostolius ir jų kompensaciją. Jie turi būti labai įžvalgūs
tyčinės žalos atvejais, privalo gerai išmanyti įstatymus,
būti sąžiningi, priimti teisingus sprendimus ir juos
apginti; draudiminių įvykių atvejais draudimo bendrovė
padengia patirtus nuostolius pagal draudimo sutartyje
numatytas sąlygas; patirtus nuostolius įvertina tam
tikros draudimo rūšies draudimo ieškinių inspektoriai.
Jie tiria draudiminio įvykio aplinkybes, nustato piniginę
patirtos žalos vertę ir apskaičiuoja nuostolių
kompensavimo sumas.

3419

Kiti, niekur kitur nepriskirti, jaunesnieji finansų ir pardavimo agentai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, jaunesnieji finansų ir
pardavimo agentai

Description:

Aiškinamosios

Šis pogrupis apima jaunesniuosius finansų ir

Explanatory
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pastabos:

pardavimo agentus, kurie nepriskiriami kitiems 341
grupės “Jaunesnieji finansų ir pardavimo agentai”
pogrupiams.

342

Verslo paslaugų agentai ir prekybos brokeriai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Verslo paslaugų agentai ir prekybos brokeriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Verslo paslaugų agentai ir prekybos brokeriai užmezga Explanatory
būtinus kontaktus tarp pirkėjų ir pardavėjų, dideliais
notes:
kiekiais perka ir parduoda prekes, atlieka muitų
apmokėjimo procedūras ir įformina draudimo ir
eksporto ar importo licencijas, tarpininkauja tarp darbo
ieškančių asmenų ir valstybinių įdarbinimo įstaigų, už
komisinį mokestį suranda darbuotojų į laisvas darbo
vietas, sudaro rangos sutartis tam tikriems projektams
atlikti ir parduoda kitas verslo paslaugas. Pagrindinės
atliekamos užduotys: prekių pirkimas ir pardavimas
dideliais kiekiais; muitinės procedūrų atlikimas ir
draudimo eksporto ar importo licencijų įforminimas;
tarpininkavimas tarp darbo ieškančių asmenų ir
valstybinių įdarbinimo įstaigų, konsultavimas
kvalifikacijos kėlimo ar įgijimo klausimais; darbuotojų
suradimas į laisvas darbo vietas arba rangos sutarčių
tam tikriems darbams ar projektams atlikti įmonių ir
kitų institucijų, įskaitant ir valstybines, prašymu; darbo
suradimas jo ieškantiems asmenims (už komisinį
mokestį); verslo kontaktų užmezgimas; verslo paslaugų,
tokių kaip reklamos vieta žiniasklaidoje, transporto
paslaugų ir pan., pardavimas, informacijos apie kreditą
ir kitos verslo informacijos teikimas; sutarčių dėl atlikėjų
ar menininkų koncertų, knygų leidybos, pjesių
pastatymo, muzikos įrašymo ir pardavimo sudarymas.
Jiems gali vadovauti vadovai ar specialistai. Jie ir patys
gali vadovauti kitiems darbuotojams. Šios grupės
profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius: 3421
Prekybos brokeriai 3422 Muitinės ir prekių persiuntimo
agentai 3423 Įdarbinimo agentai ir darbo rangovai
3429 Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai ir
prekybos brokeriai

3421

Prekybos brokeriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Prekybos brokeriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Prekybos brokeriai paprastai dideliais kiekiais perka ir
Explanatory
parduoda prekes aukcionuose esamų sutarčių arba
notes:
būsimojo laikotarpio rinkos įsipareigojimų pagrindu.
Atliekamos užduotys: (a) kontaktų užmezgimas tarp
prekių pirkėjų ir pardavėjų; (b) kliento pirkimo ar
pardavimo reikalavimų aptarimas ir konsultavimas,
atsižvelgiant į jo poreikius; (c) aukcionų katalogų
sudarymo organizavimas, pradinės kainos nustatymas;
lankymasis aukcionuose, kur prekės parduodamos
esamų sutarčių arba būsimojo laikotarpio rinkos
įsipareigojimų pagrindu ir kainų siūlymas aukcionuose
kliento vardu; (d) derybos dėl aukcionuose
neparduodamų prekių pirkimo ar pardavimo pagal
atskirą susitarimą; (e) vietos kroviniui suradimas,
pervežimo kainos nustatymas ir išieškojimas iš kliento;
(f) panašių užduočių atlikimas; (g) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3421
01 Prekių brokeris 3421 02 Jūrų laivų brokeris 3421 03
Prekybos brokeris
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342101

Prekių brokeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prekių brokeris

Description:

342102

Jūrų laivų brokeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jūrų laivų brokeris

Description:

342103

Prekybos brokeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prekybos brokeris

Description:

3422

Muitinės ir prekių persiuntimo agentai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Muitinės ir prekių persiuntimo agentai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Muitinės ir prekių persiuntimo agentai atlieka muito
apmokėjimo procedūras ir užtikrina draudimo,
eksporto ar importo licencijų ir kitokių dokumentų
tinkamą įforminimą. Atliekamos užduotys: (a) muito
apmokėjimo procedūrų atlikimas importui ir eksportui;
(b) tinkamas draudimo dokumentų įforminimas; (c)
importo ar eksporto licencijų ir kitų formalumų
sutvarkymas; (d) išsiuntimo dokumentų pasirašymas ir
išdavimas; (e) panašių užduočių atlikimas; (f)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 3422 01 Tarpuskaitos [kliringo]
agentas 3422 03 Jūrų laivų agentas 3422 04 Krovinių
deklaravimo operatorius 3422 05 Krovinių vežimo
instruktorius

Explanatory
notes:

342201

Tarpuskaitos [kliringo] agentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tarpuskaitos [kliringo] agentas

Description:

342203

Jūrų laivų agentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jūrų laivų agentas

Description:
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342204

Krovinių deklaravimo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Krovinių deklaravimo operatorius

Description:

342205

Krovinių vežimo instruktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Krovinių vežimo instruktorius

Description:

342206

Krovinių skyriaus agentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Krovinių skyriaus agentas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Krovinių skyriaus agentas atlieka krovinių vežimo
Explanatory
procedūras. Agentai gali dirbti didmeninėse prekybos notes:
ir pramonės įmonėse, didelėse ar vidutinėse krovinių
pervežimo įmonėse ir muitinėse. Jų pareiga yra
garantuoti tinkamą prekių draudimo, eksporto bei
importo licencijų ir kitokių dokumentų įforminimą. Kai
kurie iš jų specializuojasi: vieni įformina importo ir
eksporto procedūras bei dokumentus, kiti – draudimo
dokumentus. Krovinių skyriaus agentas turi gerai žinoti
visas vežimo sutartyje numatytas sąlygas, terminus,
rizikos faktorius, galimus alternatyvius variantus,
krovinio gabenimo jūra sąlygas, pasirašyti ir išduoti
dokumentus. Krovinių skyriaus agentas turi informuoti
bendrovės ar firmos vadovybę apie pasirašytas prekių
vežimo sutartis, jų privalumus ir trūkumus. Agento
darbas yra atsakingas, nes dėl jo padarytos mažiausios
klaidos sutartyje firma gali patirti didžiulius nuostolius.
Labai svarbu gebėti dirbti kompiuteriu, mokėti užsienio
kalbą, būti lojaliam atstovaujamai įmonei, atsakingam
už sprendimus, gebėti bendrauti. Jiems reikia tikrinti ir
įsitikinti, ar dokumentuose nurodomų prekių kiekis ir
kokybė atitinka tikrovę.

342207

Krovinių vežimo ekspeditorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Krovinių vežimo ekspeditorius

Description:

342208

Ekspeditorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ekspeditorius

Description:
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342209

Muitinės tarpininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Muitinės tarpininkas

Description:

3423

Įdarbinimo agentai ir darbo rangovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Įdarbinimo agentai ir darbo rangovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Įdarbinimo agentai ir darbo rangovai parenka vietas
Explanatory
ieškantiems darbo asmenims, ieško darbuotojų
notes:
darbdaviui, sudaro rangos sutartis tam tikriems
darbams atlikti įmonių ir kitų, įskaitant ir valstybines,
įstaigų užsakymu arba už komisinį mokestį suranda
darbo ieškantiems asmenims. Atliekamos užduotys: (a)
tarpininkavimas tarp darbo ieškančių asmenų ir
valstybinių įdarbinimo įstaigų siūlomų darbo vietų arba
konsultavimas kvalifikacijos kėlimo ar įgijimo galimybių
klausimais; (b) darbuotojų suradimas į laisvas darbo
vietas už komisinį mokestį iš darbdavio ar darbuotojo;
(c) kvalifikacinių ir kitų reikalavimų, keliamų
samdomiems arba įdarbinamiems darbuotojams,
aptarimas su įmonėmis, organizacijomis; (d)
darbuotojų, turinčių tam tikrą kvalifikaciją, paieška ir
būtinų formalumų atlikimas, atsižvelgiant į
nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus ir taisykles;
(e) darbo sutarties, atitinkančios teisinius reikalavimus,
užtikrinimas ir jos pasirašymas; (f) panašių užduočių
atlikimas; (g) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3423 01 Įdarbinimo
agentas 3423 02 Darbo sutarčių sudarytojas 3423 03
Įdarbinimo tarnautojas 3423 04 Jaunimo įdarbinimo
įstaigos darbuotojas

342301

Įdarbinimo agentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įdarbinimo agentas

Description:

342302

Darbo sutarčių sudarytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbo sutarčių sudarytojas

Description:

342303

Įdarbinimo tarnautojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įdarbinimo tarnautojas

Description:
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342304

Jaunimo įdarbinimo įstaigos darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jaunimo įdarbinimo įstaigos darbuotojas

Description:

3429

Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai ir prekybos brokeriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai ir prekybos
brokeriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima verslo paslaugų agentus ir
Explanatory
prekybos brokerius, kurie nepriskiriami kitiems 342
notes:
grupės “Verslo paslaugų agentai ir prekybos brokeriai”
pogrupiams. Čia, pavyzdžiui, turėtų būti priskiriami
tokie darbuotojai, kurie užmezga verslo kontaktus,
parduoda verslo paslaugas, tokias kaip reklamos vieta
žiniasklaidoje, transporto paslaugos ir pan., teikia
informaciją apie kreditą ir kitą verslo informaciją,
sudaro sutartis dėl sportininkų varžybų, atlikėjų ar
menininkų koncertų, knygų leidybos, pjesių pastatymo,
muzikos įrašymo ir pardavimo. Tokiais atvejais jų
atliekamos užduotys yra šios: (a) informacijos apie
parduodamas paslaugas ir būsimų pirkėjų poreikius
rinkimas; (b) derybos dėl sutarčių sudarymo pardavėjo
ar pirkėjo vardu, pardavimo bei apmokėjimo sąlygų
aiškinimas klientui; (c) sutarčių pirkėjo ar pardavėjo
vardu pasirašymas ir sutarties vykdymo užtikrinimas;
(d) užtikrinimas, kad pirkėjo nusipirkta verslo paslauga
būtų jam suteikta sutartu laiku ir sutarta forma; (e)
panašių užduočių atlikimas; (f) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šie pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3429
01 Literatūros kūrinių agentas 3429 02 Muzikos kūrinių
agentas 3429 03 Sporto agentas 3429 04 Teatro
agentas

342901

Literatūros kūrinių agentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Literatūros kūrinių agentas

Description:

342902

Muzikos kūrinių agentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Muzikos kūrinių agentas

Description:

342903

Sporto agentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sporto agentas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Sporto agentai planuoja ir koordinuoja sporto
organizacijų pagrindinę veiklą: ruošia ir organizuoja
valstybinių ir privačių sporto organizacijų sporto

Explanatory
notes:
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renginius bei varžybas, ieško sporto veiklos partnerių,
kviečia komandas ir sportininkus į varžybas,
organizuoja jų aptarnavimą (apgyvendinimą,
maitinimą, treniruotes ir pan.); rūpinasi reklama ir
bilietų platinimu, ieško rėmėjų renginių išlaidoms
kompensuoti ; planuoja ir organizuoja papildomas
paslaugas žiūrovams – prekyba maisto produktais,
rūpinasi viešosios higienos ir sanitarijos reikalais;
kontroliuoja įstaigos materialinių išteklių panaudojimą,
prognozuoja pelną ir išlaidas, rengia finansinės veiklos
ataskaitas, tvarko įstaigos dokumentaciją, apibendrina
veiklos rezultatus ir atsiskaito aukštesnėms
institucijoms, parenka įstaigos personalą ir kontroliuoja
bei koordinuoja jo veiklą.
342904

Teatro agentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teatro agentas

Description:

342905

Reklamos agentas [vadybininkas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Reklamos agentas [vadybininkas]

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Reklamos agentai [vadybininkai] organizuoja užsakytos Explanatory
reklamos gaminimą ir platinimą. Reklamos agentai
notes:
[vadybininkai]dirba reklamos agentūrose,
dienraščiuose, radijuje, televizijoje. Taip pat gali dirbti
įmonėse, kurios organizuoja muges, parodas; reklamos
agentai [vadybininkai]glaudžiai bendradarbiauja su
spaustuvėmis, studijomis ir įmonėmis, gaminančiomis
įvairias reklamos konstrukcijas bei elementus), su
įvairiomis reklamos ir leidybos firmomis bei
žiniasklaidos institucijomis; reklamos agentai
[vadybininkai]privalo mokėti įvertinti reklamos išlaidas
ir veiksmingumą, pagrįstai argumentuoti vienos ar kitos
reklamos rūšies privalumus bei trūkumus; privalo turėti
diplomatinių derybininko gebėjimų, kurie praverčia
sudarant sutartis su užsakovais, siekiančiais kurti savo
organizacijos įvaizdį; šiuolaikinis reklamos agentas
[vadybininkas]neišsiverčia be kompiuterinio dizaino
žinių, kalbos kultūros bei raštvedybos pagrindų.
Užsienio kalbos mokėjimas palengvina reklamos
agento darbą – daug reklamos literatūros yra užsienio
kalba, be to, tai leidžia laisvai bendrauti su užsakovais
užsieniečiais.

342906

Verslo paslaugų vadybininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Verslo paslaugų vadybininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aprūpina gamybines ir prekybines firmas medžiagomis, Explanatory
žaliavomis, pusgaminiais ir komplektuojamosiomis
notes:
dalimis: jie yra atsakingi už ritmingą ir nepertraukiamą
įmonės gamybinę ar prekybinę veiklą, privalo žinoti,
kada, kiek ir iš kur geriausiai užsakyti įmonės veiklai
reikalingų medžiagų, žaliavų, pusgaminių ir
komplektuojamųjų detalių; nuolatos seka rinkos
pokyčius, informuoja apie tai įmonės vadovą; dirba
tiesiogiai su tiekėjais, palaiko su jais glaudžius
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dalykiškus ryšius, rengia pirkimo-pardavimo sutartis,
komercinius siūlymus ir užsakymus, seka, kad būtų
laikomasi jų sąlygų ir terminų; privalo turėti
diplomatinių-derybinių gebėjimų, nes sudaryti
sandoriai turi būti palankūs jų atstovaujamoms
įmonėms. Jie turi gerai išmanyti savo įmonės veiklos
pobūdį, naudojamų medžiagų ar komplektuojamųjų
detalių silpnąsias ir gerąsias savybes bei technines
charakteristikas ir parametrus; Gali specializuotis
pardavimo operacijose, ieškoti tinkamiausių būdų, kaip
palankiausiomis sąlygomis realizuoti įmonės produkciją
ar kitokias prekes.
342907

Keleivių skyriaus agentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keleivių skyriaus agentas

Description:

343

Jaunesnieji administravimo darbuotojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Jaunesnieji administravimo darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji administravimo specialistai tvarko ir skatina Explanatory
organizacinio padalinio ryšius ir bendravimą, tvarko
notes:
dokumentus, atlieka organizacinio padalinio vidaus
valdymo koordinavimo užduotis ir organizuoja
informacijos keitimąsi tarp įvairių organizacinių
padalinių. Pagrindinės atliekamos užduotys:
organizacinio padalinio ryšių ir bendravimo skatinimas,
dokumentų tvarkymas ir vidaus valdymo koordinavimo
veikla, siekiant padėti padalinio vadovui ar kitiems
darbuotojams; pasitarimų ar posėdžių stenografavimas;
juridinių dokumentų ir įrašų analizavimas ir
apibendrinimas; visų finansinių operacijų apskaitos
tvarkymas; matematinių, statistinių bei kitokių
duomenų rinkimas, analizavimas ir pateikimas. Jiems
gali vadovauti vadovai ar specialistai. Jie patys taip pat
gali vadovauti kitiems darbuotojams. Šios grupės
profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius: 3431
Administracijos sekretoriai ir jaunesnieji giminiškų
profesijų specialistai 3432 Teisės ir giminiškų profesijų
jaunesnieji specialistai 3433 Jaunesnieji apskaitos
specialistai 3434 Statistikai, matematikai ir jaunesnieji
giminiškų profesijų specialistai 3439 Kitur nepriskirti
jaunesnieji administravimo specialistai

3431

Administracijos sekretoriai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Administracijos sekretoriai ir jaunesnieji giminiškų
profesijų specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Administracijos sekretoriai ir jaunesnieji giminiškų
profesijų specialistai skatina ir užtikrina organizacinio
padalinio ryšius ir bendravimą, tvarko dokumentus ir
atlieka vidaus valdymo koordinavimo veiklą, siekdami
padėti padalinio vadovui ar kitiems darbuotojams, ir
stenografuoja pasitarimus ar posėdžius. Atliekamos
užduotys: (a) administracinio susirašinėjimo ir
protokolų tvarkymas; (b) tam tikrų įvykių ar priemonių
terminų įvykdymo išsiaiškinimas, siūlymas,

Explanatory
notes:
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kontroliavimas ir derinimas; (c) posėdžiuose svarstytų
pageidaujamų klausimų peržiūrėjimas, posėdžių
planavimas ir organizavimas, vadovo ir kitų darbuotojų
tarnybinių išvykų organizavimas ir tvarkymas; (d)
pagalba rengiant biudžetus, kontroliuojant išlaidas,
sudarant sutarčių pradinius variantus ir formuluojant
pirkimo ar įsigijimo užsakymus; (e) pagalba padalinio
vadovui ir kitiems darbuotojams administracinio ir
organizacinio pobūdžio klausimais; (f) pagalba
padalinio vadovui organizuojant lankytojų ar kitų
darbuotojų priėmimus; (g) įstatymų leidybos narių
susirinkimų, teismo posėdžių ar kitų susirinkimų
stenografavimas ar protokolavimas kitais būdais; (h)
dalykinio, techninio ir kitokio panašaus susirašinėjimo
tvarkymas; (i) panašių užduočių atlikimas; (j)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 3431 01 Administratorius
sekretorius 3431 02 Korespondencijos tvarkytojas 3431
03 Teismo dokumentų tvarkytojas 3431 04 Stenogramų
tvarkytojas
343101

Administratorius sekretorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Administratorius sekretorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris planuoja, organizuoja ir koordinuoja
Explanatory
administracinę ūkinę įmonės veiklą. Jo darbo specifika notes:
priklauso nuo įgytos specializacijos: valstybės ir viešųjų
įstaigų administravimas, verslo įstaigų administravimas,
personalo darbo organizavimas, kompiuterinių sistemų
eksploatavimas, leidinių rengimo organizavimas ir pan..
Jis organizuoja kasdienį įmonės ar įstaigos darbą:
tvarko dokumentus, apdoroja gautą informaciją,
perduoda vadovo nurodymus, kontroliuoja jų vykdymo
eigą, atlieka kitus vadovo pavedimus. Atstovauja
įstaigai, įmonei, formuoja jos įvaizdį. Organizuoja
įmonės ar įstaigos oficialius priėmimus, derybas,
konferencijas (esant reikalui pagal tarptautinio
protokolo reikalavimus), bendrauja su klientais,
informuoja juos apie įmonės ar įstaigos teikiamas
paslaugas. Teikia kitas informacines paslaugas, atlieka
duomenų analizę, rūpinasi specializuotų duomenų
bazių kūrimu. Atlieka personalo poreikio planavimo,
parinkimo, samdos, atleidimo ir kt. darbus.
Administratorius sekretorius turi mokėti laisvai
bendrauti kuria nors užsienio kalba, išmanyti įstatymus
ir norminius aktus, gebėti rengti ir įgyvendinti viešąsias
programas, visuomenei skirtus projektus ir paslaugas.
Privalo gebėti dirbti kompiuteriu ir kita biuro technika,
naudotis duomenų apdorojimo sistemomis, išmanyti
teisės aktus.. Įstaigų ir įmonių administratorius
sekretorius tvarko raštvedybą ir verslo korespondenciją,
rūpinasi įstaigos ar įmonės patalpomis, įrenginiais,
aplinka ir pan. Jis gali dirbti įvairiose verslo, mokslo,
švietimo ir kultūros įstaigose. Nuolatinis bendravimas
su klientais, darbas su informacija ir dokumentais kelia
specifinius reikalavimus šios profesijos atstovams.
Darbo diena gali būti nenormuota. Sėkmingam darbui
svarbu komunikabilumas, etiškumas ir dalykiškumas,
organizaciniai gebėjimai, taip pat gera fizinė ir psichinė
sveikata. Administratoriui privalu sklandi kalba,
dėmesingumas, gera atmintis, greita reakcija. Šį darbą
sunku dirbti lėto mąstymo ir reakcijos, sutrikusios
kalbos, regos ir klausos žmonėms.
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343102

Korespondencijos tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Korespondencijos tvarkytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Rašo ir siunčia laiškus bei atlieka kitas funkcijas,
Explanatory
susijusias su privačių darbdavių, asociacijų, kompanijų, notes:
valstybinių institucijų ar privačių organizacijų bei
įstaigų korespondencijos tvarkymu: priima, saugo ir
kaupia visą siunčiamą ar perduodamą korespondenciją;
registruoja visą gautą korespondenciją, ją klasifikuoja ir
sudeda į atitinkamas bylas; parengia laiškų rankraščius
ar diktuoja spausdinimui, rengia dalykinę
korespondenciją ir atsako už bylų formavimą,
saugojimą bei atidavimą į archyvą. Gali būti atitinkamai
paskirti pagal tvarkomos korespondencijos rūšį.

343103

Teismo dokumentų tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teismo dokumentų tvarkytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Padeda teisės specialistams juridinėse bylose, renka ir
analizuoja įvairius dokumentus, tvarko jų apskaitą ir kt.
renka ir registruoja įvairius teisinius dokumentus,
teisėjo liepimu išsiunčia pranešimus, rengia teisminio
nagrinėjimo projektus, nagrinėja įstatymus ir kt. Jų
darbo tikslas – padėti teisėjams veiksmingiau ir
sparčiau parengti bylas teismui; rengia sutarčių
projektus, tarnybinius dokumentus ir dokumentus,
reikalaujančius formalios registracijos (turto, akcijų ir
pan. perdavimo bylas), savo kompetencijos ribose
juridiniais klausimais konsultuoja advokatų bei notarų
klientus, tikrina dokumentų teisėtumą ir pan.; tai
dažniausiai laikina profesinė praktika aukštesniųjų
kursų studentams, aukštesniųjų teisės mokyklų
absolventams, siekiantiems tolesnės profesinės
karjeros.

Explanatory
notes:

343104

Stenogramų tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stenogramų tvarkytojas

Description:

343105

Administracijos sekretorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Administracijos sekretorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atsižvelgiant į įstaigos veiklos pobūdį ir apimtį atlieka
įvairias kanceliarines užduotis: tikrina gaunamą
korespondenciją, renka informaciją, reikalingą
atsakymams parengti; rengia atsakymus, konsultuoja
interesantus telefonu, priima ir bendrauja su klientais,
darbuotojais ir kitais lankytojais, paskirsto susitikimų
laiką ir nukreipia pas atitinkamų skyrių darbuotojus;
organizuoja transportą kroviniams vežti ir tvarko
atitinkamus dokumentus; tvarko ir saugo važtaraščius,

Explanatory
notes:
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kvitus, laiškus ir kitokius dokumentus, renka statistinius
duomenis, nagrinėja skundus; nedidelėje įmonėje,
administracijos sekretoriui gali būti taikomi ypatingi
kvalifikaciniai reikalavimai, kai į šias pareigas
pretenduojantis darbuotojas privalėtų gebėti atlikti
buhalterinį balansą, mokėtų rengti buhalterines
ataskaitas, tvarkyti finansinių sandorių registraciją;
parengia ataskaitas dėl nuostolių ir žalos, skundus dėl
draudimo; apskaičiuoja užmokesčio dydžius, priima ir
išmoka grynuosius pinigus; užpildo oficialias licencijų ir
prekybos mokesčių formas, priima sąskaitų
apmokėjimą ir išduoda kvitus.
343106

Televizijos naujienų direkcijos koordinatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Televizijos naujienų direkcijos koordinatorius

Description:

343107

Televizijos laidų organizatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Televizijos laidų organizatorius

Description:

343108

Operatyvaus valdymo skyriaus budėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Operatyvaus valdymo skyriaus budėtojas

Description:

343109

Administratorius referentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Administratorius referentas

Description:

343110

Poilsio organizavimo administratorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Poilsio organizavimo administratorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Planuoja, koordinuoja ir kreipia kultūros, laisvalaikio ir Explanatory
pramogų įstaigų veiklą. Planuoja kultūros įstaigų
notes:
(kultūros ir pramogų rūmų, namų, centrų, poilsio namų,
švietimo įstaigų, turistinių bazių ir kt.) kultūrinę bei
pramoginę veiklą, ruošia ir organizuoja renginius,
šventes, koncertus, vakarones ir pan. Administratorius
sudaro sutartis su įvairiais meno kolektyvais,
organizuoja jų koncertus savo įstaigose ir aptarnavimą
(apgyvendinimą, maitinimą, salės paruošimą), rūpinasi
reklama ir bilietų platinimu, ieško rėmėjų koncertų ar
švenčių išlaidoms kompensuoti. Taip pat planuoja ir
organizuoja papildomas paslaugas žiūrovams per
šventes ir renginius – prekybą maisto produktais,
suvenyrais, rūpinasi viešosios higienos ir sanitarijos
reikalais. Kontroliuoja įstaigos materialinių išteklių
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panaudojimą, prognozuoja pelną ir išlaidas, rengia
finansinės veiklos ataskaitas, tvarko įstaigos
dokumentaciją, apibendrina veiklos rezultatus ir
atsiskaito aukštesnėms instancijoms, parenka įstaigos
personalą ir kontroliuoja bei koordinuoja jo veiklą.
Labai svarbus jų darbo aspektas – tai pramogų srities
poreikių tyrimas ir analizė, teisinių normų ir taisyklių,
kurių privalo laikytis įstaiga, nagrinėjimas. Labai svarbu
gebėjimas bendrauti, organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai, gebėjimas analizuoti ir prognozuoti,
iniciatyvumas, atvirumas naujovėms ir pokyčiams,
aiškus informacijos pateikimas žodžiu ir raštu.
343111

Prekybos administratorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prekybos administratorius

Description:

343112

Reklamos administratorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Reklamos administratorius

Description:

343113

Sanatorinio gydymo įstaigos administratorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sanatorinio gydymo įstaigos administratorius

Description:

343115

Viešbučio [ryšių įmonės arba bendrovės] administratorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Viešbučio [ryšių įmonės arba bendrovės]
administratorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris aptarnauja įvairaus amžiaus viešbučio ar Explanatory
turizmo įmonės klientus, priima svečius, pataria,
notes:
konsultuoja apie teikiamas paslaugas, siūlo kelionių
maršrutus. Planuoja turizmo įmonės veiklą, analizuoja
viešbučių ir turizmo kompleksų ekonominę veiklą,
padeda ją organizuoti ir koordinuoti, domisi turizmo
organizavimo naujovėmis. Vadovauja įmonės
personalui, užtikrina įmonės veiklos kokybę. Rengia
sąskaitas, tvarko įmonės veiklos dokumentus, priima
atsiskaitymus ir pildo įvairius materialinių vertybių ir
finansinės apskaitos dokumentus. Viešbučio
administratorius gali dirbti įvairiose turizmo ir viešbučių
industrijos įstaigose (viešbučiuose, poilsio ir turizmo
kompleksuose ir pan.). Administratoriui būtinas
gebėjimas laisvai bendrauti su žmonėmis, gerai
orientuotis įvairiose situacijose, būti paslaugiam ir
geranoriškam. Jis turi pasižymėti organizaciniais
gebėjimais, sklandžia ir aiškia kalbėsena, greita reakcija.
Būtina mokėti užsienio kalbas, išmanyti informacines
technologijas ir šiuolaikines ryšio priemones.
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343116

Verslo administratorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Verslo administratorius

Description:

343117

Sporto salės administratorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sporto salės administratorius

Description:

343118

Raštinės administratorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Raštinės administratorius

Description:

343119

Prekybos [realizacijos] skyriaus administratorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prekybos [realizacijos] skyriaus administratorius

Description:

343120

Administratorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Administratorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Administratoriai rūpinasi, planuoja ir koordinuoja
Explanatory
administracinę ir ūkinę įstaigų veiklą, organizuoja
notes:
kasdieninį įmonės ar įstaigos darbą, rengia įvairias
administracines priemones ir vadovauja jų
įgyvendinimui: tvarko dokumentus, apdoroja gautą
informaciją, perduoda nurodymus, kontroliuoja jų
vykdymą, atlieka kitus vadovo pavedimus; organizuoja
oficialius įstaigos priėmimus, derybas, konferencijas
pagal tarptautinio protokolo reikalavimus, bendrauja
su klientais, informuoja apie įstaigos teikiamas
paslaugas. Administratoriai turėtų laisvai bendrauti
užsienio kalba žodžiu ir raštu, reikalui esant – vertėjauti.
Jie privalo puikiai išmanyti raštvedybos ir verslo
korespondencijos dalykus. Administratoriai rūpinasi
įstaigos ar įmonės įvaizdžiu: patalpomis, personalo
išvaizda, įrenginiais, simbolika, aplinkos tvarka ir pan.

343121

Apgyvendinimo paslaugų administratorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apgyvendinimo paslaugų administratorius

Description:
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343122

Grožio terapijos ir sveikatingumo paslaugų administratorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Grožio terapijos ir sveikatingumo paslaugų
administratorius

Description:

343123

Maitinimo paslaugų administratorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Maitinimo paslaugų administratorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris organizuoja valstybinės, akcinės arba
Explanatory
individualios maitinimo įmonės veiklą. Rūpinasi jos
notes:
produkcijos reklama ir realizavimu. Jo darbo pobūdis
priklauso nuo specializacijos krypties: gali organizuoti
maitinimo įmonės gamybos procesus, organizuoti
aptarnavimą arba rūpintis dietetikos technologijomis.
Išmanydamas maisto pramonės ekonomiką ir gamybos
technologiją, rengia verslo planą ir jį įgyvendina.
Dažniausiai eina vadovo pareigas ir sprendžia
ekonominius, teisinius, organizacinius klausimus. Tiria
rinką (prekių ir paslaugų pasiūlą ir paklausą), rūpinasi
reklama ir realizacija. Intensyviai bendradarbiauja su
tiekėjais, bendradarbiais, derasi su šalies ir užsienio
partneriais, sudaro bendradarbiavimo sutartis.
Spręsdamas plataus spektro klausimus, naudojasi
kompiuteriu, dokumentais lietuvių ir užsienio kalbomis.
Maitinimo verslo administratoriaus darbo valandos gali
būti nenormuotos: jei jis rūpinasi klientų aptarnavimu,
gali tekti dirbti vakarais, savaitgaliais ar švenčių
dienomis. Sėkmingą administratoriaus darbą lemia
mokėjimas bendrauti, organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai, iniciatyvumas, greitas problemų sprendimas,
gebėjimas analizuoti ir prognozuoti, taip pat gera fizinė
ir psichinė sveikata (sklandi kalba, greita reakcija,
ištvermė, greitas mąstymas).

343124

Projekto administratorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Projekto administratorius

Description:

343125

Elektroninio pašto ir informacijos paslaugų administratorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektroninio pašto ir informacijos paslaugų
administratorius

Description:

3432

Teisės ir giminiškų profesijų jaunesnieji specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Teisės ir giminiškų profesijų jaunesnieji specialistai

Description:

Aiškinamosios

Teisės ir giminiškų profesijų jaunesnieji specialistai

Explanatory
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pastabos:

padeda korporacijų valdytojams, generaliniams
notes:
vadovams, teisės specialistams ir įvairiems verslo
specialistams teisiniais, taip pat susijusiais su draudimo
sutartimis, paskolų suteikimu ir kitais finansinių
sandorių klausimais. Atliekamos užduotys: (a) juridinių
ar kitų panašių dokumentų nagrinėjimas arba tokio
nagrinėjimo organizavimas; (b) raštų, apibrėžiančių
juridinę padėtį arba apibūdinančių draudimo ar
paskolos suteikimo sąlygas, rengimas; (c) klientų ar
agentų konsultavimas konkrečiais juridiniais ar
techniniais klausimais; (d) dokumentų, susijusių su
nekilnojamojo turto ar akcijų perdavimu ir kitais
formalios registracijos dalykais, rengimas; (e)
dokumentų teisėtumo patikrinimas ir perdavimas
kompanijai registruoti; (f) panašių užduočių atlikimas;
(g) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 3432 01 Prokuroro padėjėjas 3432
02 Advokato padėjėjas 3432 03 Draudimo agento
[vadybininko]padėjėjas 3432 04 Teisėjo padėjėjas

343201

Prokuroro padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prokuroro padėjėjas

Description:

343202

Advokato padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Advokato padėjėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Advokatų padėjėjai padeda rengti sutarčių projektus,
rengia tarnybinius dokumentus ir dokumentus,
reikalaujančius formalios registracijos (turto, akcijų ir
pan. perdavimo bylas), savo kompetencijos ribose
juridiniais klausimais konsultuoja advokatų klientus ,
tikrina dokumentų teisėtumą ir pan.

Explanatory
notes:

343203

Draudimo agento [vadybininko] padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Draudimo agento [vadybininko] padėjėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Padeda vykdyti specializuotas užduotis, būdingas
Explanatory
sudarant gyvybės, gaisro, automobilių ar jūrų
notes:
transporto ir kitokios rūšies draudiminius sandorius:
sudaro, priima ir tikrina draudimo pareiškimų formas;
organizuoja pareiškėjų dėl gyvybės draudimo
medicininį patikrinimą ir draudžiamo turto įvertinimą,
arba gauna atitinkamą dokumentinę informaciją;
išduoda laikinas draudėjų pažymas; sudaro draudimo
polisus arba duoda atitinkamas instrukcijas;
apskaičiuoja draudimo įmokas, poliso atsisakymo ar
paskolos vertę, komisinius ir sudaro oficialią paraišką
dėl neapmokėtų įnašų; pagal pareikalavimą keičia
draudimo sąlygas ir apskaičiuoja pakeistas įmokas;
tikrina skundus, apskaičiuoja priklausančias sumas arba
siūlo susitarimo sąlygas; atlieka kitas su draudimu
susijusias kanceliarines užduotis.
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343204

Teisėjo padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teisėjo padėjėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Teisėjų padėjėjai padeda teisėjams rengti bylas teismui: Explanatory
renka ir registruoja įvairius dokumentus, teisėjo liepimu notes:
išsiunčia pranešimus, rengia teisminio nagrinėjimo
projektus, nagrinėja įstatymus ir kt. Jų darbo tikslas –
padėti teisėjams efektyviau ir greičiau parengti bylas
teismui.

343205

Brokerio padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Brokerio padėjėjas

Description:

343206

Teismo vykdytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teismo vykdytojas

Description:

343209

Teismo antstolis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teismo antstolis

Description:

343210

Teisininko padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teisininko padėjėjas

Description:

3433

Jaunesnieji apskaitos specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Jaunesnieji apskaitos specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji apskaitos specialistai tvarko visą finansinių Explanatory
operacijų apskaitą įmonėse ir tikrina tokių sandorių
notes:
dokumentų ar įrašų tikslumą. Atliekamos užduotys: (a)
visos įmonės finansinių operacijų apskaitos tvarkymas,
remiantis bendrais buhalterinės apskaitos principais ir
vadovaujant buhalteriams; (b) išmokų, įplaukų ir kitų
finansinių operacijų dokumentų tinkamumo ir tikslumo
tikrinimas; (c) tam tikro laikotarpio finansinių ataskaitų
rengimas; (d) buhalterinės apskaitos principų, teorinių
ir praktinių žinių taikymas, identifikuojant ir sprendžiant
darbe kylančias problemas; (e) panašių užduočių
atlikimas; (f) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3433
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01 Buhalteris sąskaitininkas 3433 02 Personalo
[kadrų]inspektorius 3433 03 Apskaitos technikas 3433
04 Buhalterijos darbuotojas
343301

Buhalteris sąskaitininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Buhalteris sąskaitininkas

Description:

343302

Personalo [kadrų] inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Personalo [kadrų] inspektorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Personalo specialistai parenka įmonėms ir
Explanatory
organizacijoms darbuotojus, kurių gebėjimai geriausiai notes:
atitinka profesinius reikalavimus. Personalo specialistai
dirba įvairiuose personalo skyriaus padaliniuose, kurių
skaičius ir pobūdis priklauso nuo įmonės didumo ir
veiklos pobūdžio. Jie atsako už kvalifikuotų darbuotojų
parinkimą, rengia skelbimus darbo vietoms užimti,
kreipiasi į įdarbinimo agentūras, lankosi mokymo
įstaigose, rengia anketas, praveda pokalbius su
potencialiais darbuotojais, skaito rekomendacijas;
atsako už darbuotojų gerovę, tinkamą maitinimą,
sveikatos priežiūrą, darbų saugą ir higieną, laisvalaikio
organizavimą, sprendžia įvairius socialinius klausimus.

343303

Apskaitos technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apskaitos technikas

Description:

343304

Buhalterijos darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Buhalterijos darbuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Rengia, analizuoja ir klasifikuoja verslo ir pramonės
Explanatory
įmonių, įvairių organizacijų finansines ataskaitas:
notes:
analizuoja ir apdoroja finansinę informaciją, kuria
naudojasi firmų vadovai, priimdami esminius
sprendimus dėl verslo plėtojimo, taip pat rengia
finansines ataskaitas akcininkams, kreditoriams ir
mokesčių inspekcijai, atlieka firmų vidinę finansinę
kontrolę, garantuojančią buhalterinių įrašų tikslumą,
siekiant išvengti finansinio piktnaudžiavimo bei
apgavysčių; tikrina kompanijų atliekamas valdymo
operacijas – nustato ar jos pakankamai efektyvios ir ar
atitinka kompanijos politiką bei procedūrų vykdymo
tvarką, įstatymus ir Vyriausybės nutarimus; veda
sąskaitybą, klasifikuoja, skaičiuoja ir suvedinėja
balansus bei atlieka kitas kasdieninio darbo funkcijas,
susijusias su finansinėmis įmonės, įstaigos ar
organizacijos operacijomis, arba tvarko kurią nors vieną
finansinių įrašų sritį; surenka ir paruošia duomenis
periodiniams ir metiniams buhalterinių registracijos
knygų balansams. Daugelis buhalterijos darbuotojų

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

652/1 365

LPK-2005

specializuojasi mokesčių mokėjimo srityje – skaičiuoja
pajamų, socialinio draudimo, pridėtinės vertės ir kt.
mokesčius, konsultuoja įmonių vadovus, kaip vienas ar
kitas verslo organizavimo sprendimas paveiks
mokesčių mokėjimą. Jeigu firma yra didelė, buhalterijos
darbuotojai gali pasiskirstyti veiklos sferomis – gali
užsiimti tik finansų analize, planavimu ar biudžeto
sudarymu, kainodara ar dirbti kitose srityse. Jie seka, ar
teisingai mokami mokesčiai, ar išlaidos neprieštarauja
įstatymams bei Vyriausybės nutarimams.
343305

Darbo užmokesčio apskaitos buhalteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbo užmokesčio apskaitos buhalteris

Description:

343306

Gamybos apskaitos buhalteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gamybos apskaitos buhalteris

Description:

343307

Žaliavų ir medžiagų apskaitos buhalteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žaliavų ir medžiagų apskaitos buhalteris

Description:

343308

Išlaidų apskaitos buhalteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Išlaidų apskaitos buhalteris

Description:

3434

Statistikai, matematikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Statistikai, matematikai ir jaunesnieji giminiškų
profesijų specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Statistikai, matematikai ir jaunesnieji giminiškų
Explanatory
profesijų specialistai padeda planuojant ir atliekant
notes:
matematinius skaičiavimus, statistinių ir draudimo
duomenų rinkimą, apdorojimą ir pateikimą. Jų veiklai
paprastai vadovauja matematikos, statistikos ir panašių
profesijų specialistai. Atliekamos užduotys: (a) pagalba
planuojant ir atliekant matematinius, draudimo,
statistinius ir apskaitos ar panašius skaičiavimus; (b)
išsamaus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų
įvertinimo, kurio reikia statistiniam surašymui,
apžvalgoms ir tyrimams, parengimas; (c) techninių
užduočių, susijusių su surašymo ir statistinių apžvalgų
bei imčių sistemos sukūrimu, priežiūra ir naudojimu,
atlikimas; (d) techninių užduočių, susijusių su surašymu
ir statistinių apžvalgų duomenų rinkimu ir kokybės
kontrolės operacijomis, atlikimas; (e) standartinių
kompiuterių programinių paketų naudojimas
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matematiniams, draudimo, statistikos, apskaitos ir
panašiems skaičiavimams atlikti; (f) matematinių,
draudimo, statistinių, apskaitos ir panašių skaičiavimų
parengimas ir pateikimas grafine ir lentelių forma; (g)
matematinės, draudimo, statistinės apskaitos ir panašių
principų, teorinių ir praktinių žinių taikymas,
identifikuojant ir sprendžiant darbe kylančias
problemas; (h) panašių užduočių atlikimas; (i)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 3434 01 Apskaitininko asistentas
3434 02 Aktuarijaus asistentas 3434 03 Matematiko
asistentas 3434 04 Statistiko asistentas
343401

Apskaitininko asistentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apskaitininko asistentas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Apskaitininko asistentas padeda apskaitininkui
Explanatory
skaičiuoti, klasifikuoti, fiksuoti ir tikrinti organizacijos
notes:
atliekamas ūkines operacijas bei jų skaitines išraiškas,
t.y. atlikti tam tikros srities buhalterinę apskaitą. Tai gali
būti pirkimo ir pardavimo, žaliavų ir atsargų, ilgalaikio
turto, nuosavybės, gamybos išlaidų, pelno arba
nuostolio, griežtos atskaitomybės, darbo užmokesčio
apskaita ir kt.; mažesnėse įmonėse apskaitininko
asistentas padeda atlikti beveik visus finansinės ir
buhalterinės apskaitos darbus ir savo žiniomis turi
prilygti buhalterio arba finansininko kvalifikacijai;
fiksuoja įmonės turtą ir skolas, veda pajamų ir išlaidų
žiniaraščius, pildo kitus buhalterinius registrus, rengia
ataskaitas vadovybei ir vartotojams. Tokiose firmose jie
turi mokėti įforminti bankų dokumentus, tenka dirbti
su įvairiomis kompiuterinėmis skaičiavimo
programomis, todėl privalo turėti darbo su jomis
įgūdžių.

343402

Aktuarijaus asistentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aktuarijaus asistentas

Description:

343403

Matematiko asistentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Matematiko asistentas

Description:

343404

Statistiko asistentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statistiko asistentas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Statistiko asistentas padeda rinkti, tvarkyti ir įvertinti
Explanatory
statistinę informaciją. Jie dirba kartų su statistikais ir yra notes:
Statistikos departamento ir jam pavaldžių apskričių bei
rajonų statistikos valdybų, statistinės informacijos
rengimo centrų darbuotojai – ekonomistai, inžinieriai
ekonomistai, programuotojai, informacijos
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technologijų specialistai ir kt.: tiria įvairius kiekybinius ir
kokybinius visuomenės gyvenimo aspektus, todėl
specializuojasi vienoje iš statistinių tyrimų sričių:
socialinės statistikos, valstybės finansų, kainų ir kt. ;
renka ir į kompiuterius įveda apdorojimui pagal
nustatytas darbo programas skirtus statistinius
duomenis, rengia statistinę informaciją valdžios ir
vyriausybinėms institucijoms, bukletams ir
biuleteniams, rengia ir tobulina įmonių, įstaigų bei
organizacijų statistinės atskaitomybės formas, sudaro
jų pildymo instrukcijas; parengia ir atlieka įvairius
atrankinius tyrimus (pvz., namų ūkio, gyventojų
socialinio profilio, žemės ūkio ir kt.), papildančius
statistinę duomenų bazę: pagal iš anksto parengtas
anketas ir klausimynus atlieka apklausas įmonėse ir
įstaigose, atlieka šalies gyventojų surašymą; gautus
pirminius duomenis apdoroja kompiuterinėmis
programomis: apskaičiuojamos sumos, vidurkiai,
procentai ir pan. Rezultatai pateikiami statistinių
lentelių, diagramų, grafikų pavidalu, lengvai
suprantamu statistinės informacijos vartotojams.
343405

Asistentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Asistentas

Description:

3439

Kitur nepriskirti jaunesnieji administravimo specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti jaunesnieji administravimo specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima jaunesniuosius administravimo
Explanatory
specialistus, kurie nepriskiriami kitiems 343 grupės
notes:
“Jaunesnieji administravimo specialistai” pogrupiams.
Čia, pavyzdžiui turėtų būti priskiriami tokie darbuotojai,
kurie dirba atsakingais administracijos pareigūnais
konsulatuose, atsakingaisiais padalinių vadovų ar
oficialių komitetų sekretoriais, analizuoja bylų ir kitų
informacijos šaltinių duomenis, rengia ataskaitas
atsakingiems administracijos darbuotojams, teikia
būtiną informaciją ir konsultuoja kai kuriais padalinių
politikos, programų, administracinių problemų ir kitais
klausimais. Tokiais atvejais jų atliekamos užduotys yra
šios: (a) administracijos pareigūnų pareigas
konsulatuose; (b) padalinių vadovų atsakingųjų
sekretorių pareigas; (c) oficialių komitetų atsakingųjų
sekretorių pareigas; (d) bylų ir kitų informacijos šaltinių
analizavimas ir ataskaitų rengimas atsakingiems
administracijos darbuotojams; (e) panašių užduočių
atlikimas; (f) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3439 02 Diplomatijos
kurjeris 3439 04 Konsulato sekretorius 3439 07
Konsulato darbuotojas

343902

Diplomatijos kurjeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Diplomatijos kurjeris

Description:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

655/1 365

LPK-2005

343904

Konsulato sekretorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Konsulato sekretorius

Description:

343907

Konsulato darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Konsulato darbuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kiekvienas asmuo, įskaitant ir konsulinės įstaigos
Explanatory
vadovą, kuriam pavesta atlikti konsulines funkcijas. Jis
notes:
gina Lietuvos Respublikos ir jos piliečių teises ir
interesus. Privalo imtis visų priemonių Lietuvos
Respublikos piliečių ir juridinių asmenų pažeistoms
teisėms atkurti. Jis skatina Lietuvos Respublikos ir
valstybės, kurioje yra Lietuvos Respublikos konsulinė
įstaiga, ekonominių, prekybinių, mokslinių
technologinių, kultūrinių, švietimo santykių plėtojimą ir
kitaip remia jų draugiškus santykius ir
bendradarbiavimą. Konsulinis pareigūnas visomis
teisėtomis priemonėmis renka informaciją apie
valstybės, kurioje yra Lietuvos Respublikos konsulinė
įstaiga, komercinio, ekonominio, mokslinio ir kultūrinio
gyvenimo būklę ir įvykius ir perduoda ją Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų ministerijai, kitoms
Lietuvos Respublikos suinteresuotoms ministerijoms,
fiziniams ir juridiniams asmenims. Konsulinis
pareigūnas turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka: priimti pareiškimus dėl pilietybės;
registruoti Lietuvos Respublikos piliečius; registruoti
Lietuvos Respublikos piliečių gimimo ir mirties aktus;
atlikti santuokos formalumus Lietuvos Respublikos
piliečiams ir išduoti jiems santuokos liudijimus; priimti
nuolat užsienyje gyvenančių Lietuvos Respublikos
piliečių prašymus pakeisti, ištaisyti ir papildyti civilinės
būklės aktų įrašus, atkurti prarastus įrašus, taip pat
pakeisti pavardes, vardus, tėvo vardus; tvarkyti Lietuvos
Respublikos piliečių tikrosios karo ir alternatyviosios
tarnybos įskaitą. Konsulinis pareigūnas turi teisę:
išduoti Lietuvos Respublikos piliečiams pasus ar kitus
kelionės dokumentus, juos pratęsti arba pakeisti;
išduoti Lietuvos Respublikos vizas asmenims, kurie
vyksta į Lietuvos Respubliką arba keliauja per ją
tranzitu, jas pratęsti ar panaikinti. Konsulinis pareigūnas
turi padėti Lietuvos Respublikos ministerijų, įstaigų ir
organizacijų atstovams, atliekantiems tarnybos
užduotis konsulinės apygardos teritorijoje, taip pat
komandiruotiems į užsienį Lietuvos Respublikos
piliečiams. Atvykusiems į jo konsulinę apygardą
Lietuvos Respublikos piliečiams ir juridinių asmenų
atstovams jis praneša apie valstybės, kurioje yra
Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga, svarbiausius
įstatymus ir papročius. Konsulinis pareigūnas padeda
Lietuvos Respublikos piliečiams ir juridiniams
asmenims organizuoti konsulinės apygardos teritorijoje
kultūros, švietimo ir sporto renginius, kad valstybės,
kurioje yra Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga,
visuomenė būtų supažindinta su Lietuvos Respublikos
tradicijomis, papročiais, mokslo ir kultūros laimėjimais,
taip pat rūpinasi toje šalyje gyvenančių lietuvių ryšių su
Lietuva palaikymu ir stiprinimu. Konsulinis pareigūnas
gali atstovauti arba organizuoti tinkamą Lietuvos
Respublikos piliečių ir juridinių asmenų atstovavimą
valstybės, kurioje yra Lietuvos Respublikos konsulinė
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įstaiga, įstaigose tam, kad būtų imtasi išankstinių
priemonių apsaugoti jų teises ir apginti interesus, kai
jie išvykę ar dėl kitų nuo jų nepriklausančių priežasčių
negali to padaryti patys. Toks atstovavimas trunka tol,
kol atstovaujamieji paskiria savo įgaliotinius arba patys
imasi ginti savo teises ir interesus. Konsulinis
pareigūnas vykdo Lietuvos Respublikos ikiteisminio
tyrimo įstaigų, prokuratūros arba teismų pavedimus,
susijusius su Lietuvos Respublikos piliečiais, jeigu to
nedraudžia valstybės, kurioje yra Lietuvos Respublikos
konsulinė įstaiga, įstatymai. Nurodyti pavedimai
vykdomi pagal Lietuvos Respublikos proceso įstatymus,
jeigu kitaip nėra numatyta tarpvalstybinėse sutartyse
dėl teisinių santykių ir teisinės pagalbos civilinėse,
šeimos ir baudžiamosiose bylose. Konsulinis
pareigūnas rūpinasi įvaikinimu, kai vaikas yra Lietuvos
Respublikos pilietis ir gyvena už Lietuvos Respublikos
ribų. Jis rūpinasi globos ir rūpybos steigimu jo
konsulinėje apygardoje esantiems nepilnamečiams
Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie liko be tėvų. Taip
pat jis rūpinasi rūpybos steigimu jo konsulinėje
apygardoje esantiems pilnamečiams Lietuvos
Respublikos piliečiams, kurie dėl sveikatos būklės
negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ir atlikti
savo pareigų. Kai konsulinis pareigūnas sužino apie
palikimo atsiradimą Lietuvos Respublikoje gyvenančių
Lietuvos Respublikos piliečių naudai, jis privalo
nedelsdamas pranešti Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministerijai visas turimas žinias apie palikimą ir
apie galimus įpėdinius. Jis turi apsaugoti turtą, likusį jo
konsulinėje apygardoje po Lietuvos Respublikos
piliečio mirties. Jeigu likusį turtą ar jo dalį sudaro
gendantys daiktai, taip pat jeigu to turto saugojimas
labai brangiai kainuoja, konsulinis pareigūnas turi teisę
tą turtą parduoti. Gauti pinigai perduodami teisėtam
įpėdiniui, išskaičiavus saugojimo išlaidas. Konsulinis
pareigūnas turi teisę priimti paveldimą turtą ir perduoti
jį Lietuvos Respublikoje esantiems įpėdiniams.
Konsulinis pareigūnas gali priimti saugoti pinigus,
brangenybes, vertybinius popierius ir dokumentus,
priklausančius Lietuvos Respublikos piliečiams.
Konsulinis pareigūnas turi prižiūrėti, kad kai yra suimti,
sulaikyti įtariant padarius nusikalstamą veiką arba
atlieka laisvės atėmimo bausmę Lietuvos Respublikos
piliečiai, taip pat kai jiems taikomos kitokios teisminio
arba administracinio poveikio priemonės, būtų
laikomasi valstybės, kurioje yra Lietuvos Respublikos
konsulinė įstaiga, įstatymų ir Lietuvos Respublikos su ta
valstybe pasirašytų sutarčių. Suinteresuotų asmenų
prašymu konsulinis pareigūnas turi lankyti Lietuvos
Respublikos piliečius, esančius įkalinimo vietose, ir
išsiaiškinti jų laikymo sąlygas. Konsulinis pareigūnas
privalo rūpintis, kad tokių piliečių buities sąlygos
atitiktų higienos ir sanitarijos reikalavimus, kad su jais
būtų elgiamasi nepažeidžiant žmogaus teisių.
Konsulinis pareigūnas turi teisę teikti pagalbą Lietuvos
Respublikos laivams, kurie yra valstybės, kurioje yra
Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga, vidaus ir
teritoriniuose vandenyse, šių laivų kapitonui ir įgulos
nariams. Konsulinis pareigūnas privalo imtis priemonių,
kad būtų suteikta pagalba valstybės, kurioje yra
Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga, teritoriniuose
vandenyse patyrusiam avariją Lietuvos Respublikos
laivui, jo įgulai ir keleiviams, ir kreiptis dėl pagalbos į
tos valstybės valdžios institucijas. Konsulinis pareigūnas
turi padėti žuvusio ar sugedusio laivo įgulos nariams ir
keleiviams grįžti į Lietuvos Respubliką. Konsulinis
pareigūnas nedelsdamas praneša Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijai ir Užsienio reikalų
ministerijai apie atsiradusius karantininius susirgimus,
nurodo jų pobūdį, paplitimo ribas ir priešepidemines
priemones, kurių ėmėsi vietos valdžia. Jis praneša
gavusiems leidimą atvykti į Lietuvos Respubliką
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užsienio valstybių piliečiams apie sanitarijos
reikalavimus įvažiuojantiems į Lietuvos Respubliką
užsienio valstybių piliečiams. Jeigu konsulinėje
apygardoje atsirado pavojingų žemės ūkio augalų ligų
arba kenkėjų, taip pat masiškai susirgo gyvuliai ir
paukščiai arba gresia pavojus paplisti žmonių ir gyvulių
susirgimams, konsulinis pareigūnas nedelsdamas apie
tai praneša Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministerijai. Konsulinis pareigūnas praneša užsienio
piliečiams apie būtinumą pateikti veterinarinius
sertifikatus įvežant į Lietuvos Respubliką gyvulius,
žaliavas ir produktus, supažindina juos su sėklų, augalų,
jų sodinukų, šviežių vaisių ir daržovių įvežimo į Lietuvos
Respubliką taisyklėmis. Konsulinis pareigūnas atlieka
notarinius veiksmus ir privalo garantuoti atliekamų
notarinių veiksmų slaptumą. Atlikdamas notarinius
veiksmus, jis privalo išaiškinti Lietuvos Respublikos
piliečiams jų teises ir pareigas, įspėti juos apie
atliekamų notarinių veiksmų pasekmes.
344

Jaunesnieji muitinių, mokesčių ir panašių valstybinių tarnybų darbuotojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Jaunesnieji muitinių, mokesčių ir panašių valstybinių
tarnybų darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji muitinių, mokesčių ir panašių valstybinių
tarnybų specialistai užtikrina vyriausybės taisyklių ir
potvarkių, susijusių su valstybinių sienų apsauga,
mokesčiais, socialinėmis išmokomis, laikymąsi ir taiko
juos, išduoda licencijas ar įgaliojimus, susijusius su
kelionėmis, prekių importu ir eksportu, verslo pradžia
ar įmonės įsteigimu, pastatų statyba, tikrina jų
laikymąsi ir vykdo kitą veiklą, susijusią su vyriausybės
potvarkiais. Pagrindinės atliekamos užduotys:
valstybinių sienų apsauga, sieną kertančių asmenų ir
transporto priemonių, kelionės ir transporto
dokumentų ir per sieną pervežamų prekių tikrinimas,
siekiant užtikrinti vyriausybės taisyklių ir potvarkių
laikymąsi; mokesčių deklaracijų tikrinimas, siekiant
nustatyti mokesčių sumas asmenims ir įmonėms;
prašymų socialinėms išmokoms gauti svarstymas ir
sprendimas dėl jų suteikimo; prašymų licencijoms ir
įgaliojimams, kurių reikia norint keliauti, eksportuoti ar
importuoti prekes, pradėti pastatų statybą, pradėti
verslą ar įsteigti įmonę ar užsiimti kita vyriausybės
potvarkių reguliuojama veikla, svarstymas ir
sprendimas dėl jų išdavimo; kainų, darbo užmokesčio,
svorių ir matų reguliavimo taisyklių laikymosi priežiūra
ir užtikrinimas. Jiems gali vadovauti vyresnieji
vyriausybės pareigūnai, vadovai ar valdytojai. Jie patys
taip pat gali vadovauti kitiems darbuotojams. Šios
grupės profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius:
3441 Muitinės ir valstybės sienos apsaugos tarnybos
inspektoriai 3442 Mokesčių ir akcizo pareigūnai 3443
Socialinės rūpybos specialistai 3444 Licencijų išdavimo
pareigūnai 3449 Kitur nepriskirti jaunesnieji muitinių,
mokesčių ir panašių valstybinių tarnybų darbuotojai

Explanatory
notes:

3441

Muitinės ir valstybės sienos apsaugos tarnybos inspektoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Muitinės ir valstybės sienos apsaugos tarnybos
inspektoriai

Description:

Aiškinamosios

Muitinės ir valstybės sienos apsaugos tarnybos

Explanatory
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pastabos:

inspektoriai tikrina asmenis ir transporto priemones,
notes:
kertančius valstybines sienas, siekiant užtikrinti
vyriausybės potvarkių ir taisyklių laikymąsi. Atliekamos
užduotys: (a) valstybinių sienų ir teritorinių vandenų
apsauga, siekiant užkirsti kelią nelegaliam asmenų
įvažiavimui į šalį ar išvykimui iš jos, nelegaliam valiutos
ar prekių importui ar eksportui; (b) valstybines sienas
kertančių asmenų dokumentų tikrinimas, siekiant
užtikrinti, kad jie turėtų visus būtinus įgaliojimus ir
pažymėjimus; (c) valstybines sienas kertančių asmenų
bagažo tikrinimas, siekiant užtikrinti, kad jo turinys
atitiktų vyriausybės taisykles ir nutarimus dėl prekių ir
valiutų importo ar eksporto; (d) valstybines sienas
kertančių transporto priemonių dokumentų ir krovinių
tikrinimas, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi
vyriausybės nustatytų prekių importo, eksporto ir
tranzito taisyklių ir nutarimų bei būtų sumokėti būtini
mokesčiai; (e) esant reikalui liudijimas teisme dėl
susiklosčiusių aplinkybių ir atliktų tyrimų rezultatų; (f)
panašių užduočių atlikimas; (g) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3441
01 Valstybės sienos apsaugos tarnybos inspektorius
3441 02 Muitinės inspektorius 3441 03 Pasienietis 3441
04 Deklarantas

344101

Valstybės sienos apsaugos tarnybos inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valstybės sienos apsaugos tarnybos inspektorius

Description:

344102

Muitinės inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Muitinės inspektorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Muitinės inspektoriai rūpinasi, kad būtų laikomasi šalies Explanatory
importo ir eksporto reikalavimų, nustato muito
notes:
mokesčius įvežamoms, išvežamoms ir tranzitinėms
prekėms. Muitinės inspektoriai dirba teritorinėse
muitinėse, muitinės padaliniuose, oro uostuose, laivų
uostuose, geležinkelio tarnybose, pašto skyriuose,
valstybės sienos perėjimo punktuose: prižiūri, įvertina,
suskaičiuoja, pasveria įvežamus ir išvežamus iš šalies
krovinius, nustato, kokius muito mokesčius reikia už
juos mokėti, taip pat apžiūri keleivių vežamus daiktus ir
bagažą, patikrina, ar bagažas yra deramai deklaruotas,
ar sumokėti muito mokesčiai, rūpinasi, kad į šalį
nepatektų kontrabandinės prekės; priima krovinius
trumpam saugojimui, tikrina, ar laikomasi muitų
formalumų. Muitinės inspektoriai privalo gerai išmanyti
šalies muitinių įstatymus, mokėti juos paaiškinti
klientams. Savo darbą jie privalo atlikti greitai ir tiksliai,
kad pasienyje nesusidarytų eilių. Muitinės
inspektoriams tenka bendrauti su užsieniečiais, todėl
privalu mokėti užsienio kalbą.

344103

Pasienietis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pasienietis

Description:
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344104

Deklarantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Deklarantas

Description:

3442

Mokesčių ir akcizo pareigūnai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mokesčių ir akcizo pareigūnai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mokesčių ir akcizo pareigūnai tikrina mokesčių
Explanatory
deklaracijas, pardavimo dokumentus, užstatų raštus ir
notes:
kitus dokumentus, kad nustatytų mokesčių, muitų,
rinkliavų ir kitų įmokų, išskaitomų iš asmenų ar įmonių,
rūšį ir sumą, apie išskirtinius atvejus informuoja
vyresniuosius vyriausybės pareigūnus ar valdytojus.
Atliekamos užduotys: (a) organizacijų, įmonių ir
visuomenės konsultavimas, kaip reikia tinkamai
suprasti vyriausybės įstatymus, potvarkius ir nutarimus
mokesčių nustatymo ir apskaičiavimo, muitų, mokesčių
ir kitokių valstybinių įmokų mokėjimo, taip pat piliečių
teisių ir pareigų klausimais; (b) mokesčių deklaracijų,
pardavimo dokumentų, užstato raštų ir kitų atitinkamų
dokumentų tikrinimas, siekiant nustatyti mokėtinų
mokesčių, muitų, rinkliavų ir kitokių įmokų rūšį ir sumą;
(c) panašių užduočių atlikimas; (d) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3442
01 Mokesčių inspektorius 3442 02 Akcizo pareigūnas
3442 03 Mokesčių inspekcijos pareigūnas 3442 04
Importo ir eksporto inspektorius

344201

Mokesčių inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokesčių inspektorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mokesčių inspektoriai atlieka fizinių ir juridinių asmenų Explanatory
mokesčių auditą ir tikrina tokius mokesčius: fizinių
notes:
asmenų pajamų mokestį, pridėtinės vertės mokestį,
atskaitymus į kelių fondą, juridinių asmenų pelno
mokestį, nekilnojamojo turto mokestį, žemės ir kitus
mokesčius; atlikdami planuojamą įmonių patikrinimą,
mokesčių inspektoriai vyksta į įmonę ir, pateikę
tarnybinį pažymėjimą bei pavedimą tikrinti atitinkamą
įmonę, pareikalauja pateikti pirminės buhalterinės
apskaitos dokumentus: kasos ir banko dokumentus,
sąskaitas-faktūras, vartotojams išsiųstos produkcijos
pagrindinius dokumentus, medžiagų ir žaliavų įsigijimo
dokumentus, žurnalus-orderius bei analitines sąskaitas;
remdamiesi pateiktais dokumentais, mokesčių
inspektoriai tikrina, ar tam tikrais veiklos periodais
buvo laikomasi įstatymų, ar visi mokesčiai ir laiku buvo
pervedami į šalies biudžetą; nustato išieškotinas sumas,
kurias įmonė privalo sumokėti per įstatymų numatytą
laiko tarpą. Jie taip pat iš piliečių priima turto bei
pajamų deklaracijas, prireikus jas patikrina; konsultuoja
piliečius mokesčių mokėjimo klausimais.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

660/1 365

LPK-2005

344202

Akcizo pareigūnas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akcizo pareigūnas

Description:

344203

Mokesčių inspekcijos pareigūnas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokesčių inspekcijos pareigūnas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mokesčių inspekcijos pareigūnai paprastai yra
Explanatory
mokesčių inspekcijos darbuotojai – mokesčių
notes:
inspektoriai, inspektorių padėjėjai: kontroliuoja
mokesčių į biudžetą apskaičiavimą, sumokėjimą, išieško
laiku nesumokėtus mokesčius ir delspinigius, baudas,
paskirsto mokesčius į valstybės ir savivaldybės
biudžetus, tvarko mokesčių mokėtojų apskaitą, tikrina
dokumentus, reikalingus nustatyti, ar mokestis
apskaičiuotas teisingai, gauna iš mokesčių mokėtojų
deklaracijas apie turto įsigijimo šaltinius. Registruoja,
tvarko, į kompiuterį įveda įvairią mokesčių informaciją,
atlieka jos paiešką, prireikus išspausdina mokesčių
ataskaitas ir kt. Labai svarbu gebėti dalykiškai bendrauti
su klientais, sparčiai skaičiuoti, operatyviai tvarkyti
gautą dokumentaciją, turėti darbo kompiuteriu
įgūdžius.

344204

Importo ir eksporto inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Importo ir eksporto inspektorius

Description:

344205

Importo ir eksporto deklarantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Importo ir eksporto deklarantas

Description:

3443

Socialinės rūpybos specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Socialinės rūpybos specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Socialinės rūpybos specialistai svarsto prašymus
socialinėms išmokoms pinigais ar natūrine išraiška
gauti, kad nustatytų išmokų mokėjimo galimybes ir
dydį, apie išskirtinius atvejus informuoja vyresniuosius
vyriausybės pareigūnus ar valdytojus. Atliekamos
užduotys: (a) atskirų asmenų ar organizacijų
konsultavimas, kaip reikia tinkamai suprasti ir
interpretuoti vyriausybės įstatymus, potvarkius ir
nutarimus, reguliuojančius valstybines socialinio
aprūpinimo išmokas, išmokėjimo sumų apskaičiavimą,
nustatymą ir išmokėjimą bei piliečių teisių ir pareigų

Explanatory
notes:
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klausimais; (b) prašymų ir kitų dokumentų
nagrinėjimas, siekiant nustatyti socialinio aprūpinimo
išmokų, kurias turėtų gauti asmenys, dydį; (c) panašių
užduočių atlikimas; (d) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3443
01 Pensijų skyriaus specialistas 3443 03 Pašalpų
skyriaus specialistas 3443 04 Socialinės apsaugos
išmokų specialistas
344301

Pensijų skyriaus specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pensijų skyriaus specialistas

Description:

344303

Pašalpų skyriaus specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pašalpų skyriaus specialistas

Description:

344304

Socialinės apsaugos išmokų specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Socialinės apsaugos išmokų specialistas

Description:

3444

Licencijų išdavimo pareigūnai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Licencijų išdavimo pareigūnai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Licencijų išdavimo pareigūnai nagrinėja prašymus dėl
Explanatory
licencijų importuoti ar eksportuoti prekes, pradėti
notes:
verslą, įsteigti įmonę, pradėti namų ar kitų statinių
statybą ar gauti pasą ir sprendžia dėl tokių licencijų
išdavimo patvirtinimo ar ypatingų sąlygų licencijos
gavimui iškėlimo, apie išskirtinius atvejus informuoja
vyresniuosius vyriausybės pareigūnus ar valdytojus.
Atliekamos užduotys: (a) atskirų asmenų konsultavimas,
kaip reikia tinkamai suprasti vyriausybės įstatymus,
potvarkius ir nutarimus, reguliuojančius licencijų rūšis ir
išdavimo sąlygas, taip pat piliečių teisių ir pareigų
klausimais; (b) prašymų ir kitokių atitinkamų
dokumentų svarstymas ir sprendimų dėl licencijų
išdavimo ar papildomų sąlygų iškėlimo priėmimas; (c)
prašymų išduoti pasus tikrinimas ir tvirtinimas; (d)
panašių užduočių atlikimas; (e) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai:
3444 01 Licencijų išdavimo inspektorius 3444 02
Licencijų išdavimo pareigūnas 3444 03 Imigracijos
pareigūnas 3444 04 Pasų skyriaus
[poskyrio]inspektorius
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344401

Licencijų išdavimo inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Licencijų išdavimo inspektorius

Description:

344402

Licencijų išdavimo specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Licencijų išdavimo specialistas

Description:

344403

Imigracijos pareigūnas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Imigracijos pareigūnas

Description:

344404

Pasų skyriaus [poskyrio] inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pasų skyriaus [poskyrio] inspektorius

Description:

3449

Kitur nepriskirti jaunesnieji muitinių, mokesčių ir panašių valstybinių tarnybų darbuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti jaunesnieji muitinių, mokesčių ir
panašių valstybinių tarnybų darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima jaunesniuosius muitinių, mokesčių
ir panašių valstybinių tarnybų specialistus, kurie
nepriskiriami kitiems 344 grupės “Jaunesnieji muitinių,
mokesčių ir panašių valstybinių tarnybų specialistai”
pogrupiams. Čia, pavyzdžiui, priskiriami tokie
darbuotojai, kurie tikrina verslo ir prekybinės veiklos
vietas, kad užtikrintų priimtų matų ir svorių laikymąsi
prekybos srityje ir kontroliuoja kainų ir darbo
užmokesčio taisyklių laikymąsi, apie išskirtinius atvejus
informuoja vyresniuosius vyriausybės pareigūnus ar
valdytojus. Tokiais atvejais jų atliekamos užduotys yra
šios: (a) prekybinės veiklos vietos tikrinimas, siekiant
užtikrinti priimtų matų ir svorių taikymą prekyboje; (b)
kainų reguliavimo ir taisyklių laikymosi kontroliavimas;
(c) darbo užmokesčio reguliavimo ir taisyklių laikymosi
kontrolė; (d) panašių užduočių atlikimas; (e)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 3449 02 Viešojo administravimo
institucijos inspektorius 3449 03 Valstybės institucijos
inspektorius 3449 05 Darbo užmokesčio inspektorius
3449 06 Svarsčių ir matų inspektorius

Explanatory
notes:
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344902

Viešojo administravimo institucijos inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Viešojo administravimo institucijos inspektorius

Description:

344903

Valstybės institucijos inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valstybės institucijos inspektorius

Description:

344905

Darbo užmokesčio inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbo užmokesčio inspektorius

Description:

344906

Svarsčių ir matų inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Svarsčių ir matų inspektorius

Description:

344907

Civilinės saugos pareigūnas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Civilinės saugos pareigūnas

Description:

344908

Valstybinės tarnybos komisijos pareigūnas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valstybinės tarnybos komisijos pareigūnas

Description:

344909

Rinkimų komisijos narys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rinkimų komisijos narys

Description:

344912

Inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Inspektorius

Description:
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344915

Revizorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Revizorius

Description:

344916

Revizorius kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Revizorius kontrolierius

Description:

344917

Kvotėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvotėjas

Description:

345

Policijos inspektoriai ir sekliai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Policijos inspektoriai ir sekliai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Policijos inspektoriai ir sekliai tiria nusikaltimus ir
Explanatory
stengiasi gauti informaciją apie asmenis ir įstaigas, kad notes:
būtų užkirstas kelias nusikaltimams. Pagrindinės
atliekamos užduotys: faktų ir aplinkybių, susijusių su
nusikaltimais, tyrimas, kad būtų išaiškinti nusikaltėliai;
informacijos apie asmenis ir įstaigas rinkimas, paprastai
siekiant užkirsti kelią nusikaltimams; įtartino elgesio
tyrimas įmonėse, parduotuvėse ir kitose viešose
vietose; asmenų suėmimas turint tam įgaliojimus;
liudijimas teisme. Gali būti priskiriamas vadovavimas
kitiems darbuotojams. Šios grupės profesijos
priskiriamos tokiam pogrupiui: 3450 Policijos
inspektoriai ir sekliai

3450

Policijos inspektoriai ir sekliai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Policijos inspektoriai ir sekliai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Policijos inspektoriai ir sekliai tiria nusikaltimų faktus ir Explanatory
aplinkybes ir renka informaciją apie įstaigas, aplinkybes notes:
ar asmenų elgesį, kad užkirstų kelią nusikaltimams.
Atliekamos užduotys: (a) kontaktų užmezgimas ir
informacijos šaltinių paieška apie planuojamus ar
įvykdytus nusikaltimus, siekiant užkirsti kelią
nusikaltimams ar išaiškinti nusikaltėlius; (b) įtartinų,
kriminalinių įvykių ir aplinkybių tyrimai, siekiant gauti
įrodymų ir nustatyti nusikaltėlius; (c) kontaktų
užmezgimas ir rengiamos informacijos šaltinių paieška
apie įstaigas, aplinkybes ar asmenų elgesį, siekiant
užkirsti kelią nusikaltimams. (d) galimų prekių, pinigų ar
informacijos iš komercinių įstaigų vagysčių bylų ar
kitokių bylų, susijusių su neteisėtu klientų ar
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darbuotojų elgesiu, tyrimas; (e) įstaigų, aplinkybių ir
asmenų elgesio tyrimas ir stebėjimas teisinių institucijų
ar klientų užsakymu; (f) areštavimas arba pagalba
areštuojant, jei tam yra įgaliojimai; (g) liudijimas teisme
arba viršininkų ar klientų informavimas apie aplinkybes
ir tyrimo rezultatus; (h) panašių užduočių atlikimas; (i)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 3450 01 Policijos tardymo agentas
3450 02 Detektyvas 3450 03 Policijos inspektorius 3450
04 Privatus detektyvas
345001

Policijos tardymo agentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Policijos tardymo agentas

Description:

345002

Detektyvas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Detektyvas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Detektyvas dirba įvairiose srityse, padedančiose
Explanatory
garantuoti žmonių saugumą: padeda atskleisti
notes:
nusikaltimus, išaiškina faktus, susijusius su nusikaltimų
prevencija ir atskleidimu, sulaiko nusikaltėlius bei
įstatymų pažeidėjus; pagal sutartis gali saugoti
pastatus ir butus; padeda nustatyti narkotikų
pardavėjus bei platintojus, nelegalius prekiautojus
ginklais ir alkoholiu, išaiškina ir sulaiko automobilių bei
kitokio turto vagis, užsiima žmogžudysčių tyrimais,
dingusių žmonių paieška ir kt. tyrinėja atskirų bylų
aplinkybes, apklausia su byla susijusius asmenis ir tiria
nusikaltimo vietą, surenka įkalčius ir kitus įrodymus;
priima pareiškimus ir reguliariai rengia ataskaitas apie
atliktus tyrimus; teikia parodymus teisme. Gali būti
susijęs su ypatingų bylų, tokių kaip nužudymai, nelegali
prekyba narkotikais ir jų vartojimas, tyrimu.

345003

Policijos inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Policijos inspektorius

Description:

345004

Privatus detektyvas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Privatus detektyvas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka privačius tyrimus, padeda atskleisti nusikaltimus Explanatory
ar išaiškinti kitokio pobūdžio žmonėms bei privatiems notes:
asmenims padarytą žalą: tiria vagystes, nesąžiningą ar
kitokį nepageidautiną darbuotojų ar klientų elgesį
įmonėje ar privačioje organizacijoje; renka informaciją
apie atitinkamų asmenų elgesį ir stebi įtariamus
asmenis; rengia ataskaitas apie atliktus tyrimus. Gali
sulaikyti įtariamąjį.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

666/1 365

LPK-2005

345005

Privatus seklys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Privatus seklys

Description:

345006

Kelių policijos inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelių policijos inspektorius

Description:

345007

Kelių policininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelių policininkas

Description:

345008

Kriminalinio skyriaus inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kriminalinio skyriaus inspektorius

Description:

345009

Apylinkės inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apylinkės inspektorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Inspektorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
Explanatory
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos policijos notes:
veiklos įstatymu, kitais teisės aktais ir šia instrukcija.
Aptarnaujama apylinkė inspektoriui priskiriama vadovo
įsakymu. Kaimiškojoje apylinkėje gyventojų skaičius
neturėtų viršyti 2500, o miesto - 3500 gyventojų.
Apylinkės ribas, atsižvelgdamas į gyventojų skaičių,
teritorijos administracinį išsidėstymą bei kitus
ypatumus, įsakymu nustato vadovas. Inspektoriui
vadovo įsakymu gali būti suteikti įgaliojimai nagrinėti
administracinių teisės pažeidimų bylas. Gindamas
teisėtus gyventojų interesus ir turėdamas teisėtą
pagrindą, apylinkės inspektorius teisės pažeidimus
padariusiems asmenims taiko įstatymo numatytas
prievartos priemones (pristatymą, atvesdinimą,
sulaikymą ir kt.). Apylinkės inspektorius teisės aktų
nustatyta tvarka priima ir nagrinėja žodinius ir
rašytinius gyventojų prašymus, pareiškimus, skundus ir
pasiūlymus. Prašymo, pareiškimo, skundo ar pasiūlymo
nagrinėjimo metu inspektorius, nustatęs, kad padarytas
administracinis teisės pažeidimas, parengia
administracinio teisės pažeidimo bylą. Į policijos
įstaigos ar jos struktūrinio padalinio raštinę grąžinama
pažyma apie pareiškimo nagrinėjimą bei prašymo,
pareiškimo, skundo ar pasiūlymo ir atsakymo
pareiškėjui kopija. Apylinkės inspektorius tarnybos
metu dėvi policijos uniformą. Esant tarnybiniam
būtinumui, vadovo leidimu inspektorius gali vilkėti
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civiliniais drabužiais. Atlikdamas tarnybines pareigas,
inspektorius nustatyta tvarka privalo nešioti tarnybinį
šaunamąjį ginklą, o dėvėdamas uniformą - ir
specialiąsias priemones. Apylinkės inspektorius, gavęs
pranešimą apie nusikaltimą, nedelsdamas informuoja
policijos įstaigos budėtojų padalinį ir pirmas, atvykęs į
įvykio vietą, imasi priemonių įvykio vietai apsaugoti ir
asmenims, dalyvavusiems šiame įvykyje ar žinantiems
ką nors apie jį, nustatyti. Gavęs vadovo nurodymą,
inspektorius vykdo ikiteisminio tyrimo institucijų
pavedimus, atlieka atskirus procesinius veiksmus.
Byloje inspektorius įrašo apylinkėje padarytus
nusikaltimus, pažymi, kuriuos jis atskleidė asmeniškai
arba padėjo išaiškinti (turi būti nurodomas
baudžiamosios bylos numeris bei asmenų, kaltinamų
padarius nusikaltimą, duomenys). Vykdydamas teisės
pažeidimų prevenciją, apylinkės inspektorius byloje,
profilaktinės apskaitos kortelėse arba kompiuteryje
įrašo duomenis apie atitinkamų kategorijų asmenis ir
domisi asmenų elgesiu. Byloje ir profilaktinės apskaitos
kortelėse įrašomi duomenys apie asmenis, įrašytus į
policijos profilaktinę įskaitą: Kiekvieną padidėjusios
rizikos grupės asmenį apylinkės inspektorius privalo
pažinti asmeniškai. Inspektorius privalo žinoti
apylinkėje esančias pajėgas, dalyvaujančias saugant
viešąją tvarką ir visuomeninę rimtį, jų išdėstymą,
maršrutus, darbo laiką bei ryšių su jomis būdus, esant
tarnybiniam būtinumui, gali naudotis šių padalinių
pagalba. Vadovo pavedimu inspektorius instruktuoja
šių padalinių pareigūnus (nurodo teritorijos ypatumus,
kriminogenines vietas, padidėjusios rizikos grupės
asmenis), siūlo dislokacijos pakeitimus. Vadovas atsako
už tai, kad inspektorius būtų supažindintas su viešosios
policijos padalinių pajėgų išdėstymu. Apylinkės
inspektorius viešosios tvarkos užtikrinimą organizuoja
pasitelkdamas visuomenę, formuodamas policijai
padedantį visuomenės aktyvą, policijos rezervo narius,
policijos rėmėjus. Inspektorius į bylą įrašo visus leidimų
sistemos objektus, asmenis, turinčius ribotos civilinės
apyvartos ginklus, tikrina, kaip laikomasi ginklų laikymo
taisyklių, o apie nustatytus pažeidimus informuoja
leidimų sistemos pareigūnus. Vykdydamas saugaus
eismo priežiūrą bei išaiškindamas teisės pažeidimus ir
nusikaltimus, inspektorius bendradarbiauja su kelių
policijos padalinio, ten kur nėra kelių policijos - su
atitinkamo viešosios policijos padalinio, kuriam pavesta
saugaus eismo priežiūra, pareigūnais. Inspektorius,
turintis ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą vidaus
reikalų sistemoje, teisę vairuoti ne mažiau kaip A ir B
kategorijų transporto priemones ir baigęs kursus pagal
specialią parengimo programą, policijos įstaigos
vadovo įsakymu įgaliotas gali asmeniškai kontroliuoti
eismą bei taikyti eismo pažeidėjams administracines
nuobaudas. Kiti apylinkės inspektoriai, nustatę kelių
eismo taisyklių pažeidėjus, informuoja apie tai policijos
įstaigos budėtojų padalinį, kelių policijos ar kitų
tarnybų, kurioms pavesta saugaus eismo priežiūra,
pareigūnus. Inspektorius informuoja policijos įstaigos
budėtojų padalinį apie nustatytas šeimininko
neturinčias transporto priemones, autoavarijas, imasi
priemonių įvykio vietai apsaugoti. Inspektorius
informuoja policijos įstaigos budėtojų padalinį apie
kelio dangos ir kitus pažeidimus, keliančius grėsmę
eismo saugumui. Teikia siūlymus bei pastabas
atitinkamoms institucijoms dėl eismo organizavimo
tvarkos apylinkės avaringiausiose vietose. Inspektorius
teikia pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo
nusikaltimų ar kitų teisės pažeidimų, bei kitiems
asmenims, kuriems dėl fizinės ar psichinės būklės
reikalinga neatidėliotina pagalba. Apylinkės
inspektorius, bendraudamas su gyventojais ir įstaigų,
įmonių, organizacijų atstovais, teikia jiems informaciją
ir konsultuoja turtinių nusikaltimų prevencijos ir
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nuosavybės apsaugos klausimais. Inspektorius,
siekdamas užtikrinti asmens ir visuomenės saugumą
bei viešąją tvarką, bendradarbiauja su kitomis valstybės
ir savivaldybių institucijomis. Inspektorius vykdo
aplinkos ir intelektualinės nuosavybės teisių apsaugą,
nelegalaus darbo bei nelegalios migracijos prevenciją
pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekse
nustatytą kompetenciją. Inspektorius privalo žinoti savo
apylinkės, joje esančių miškų ir vandens telkinių,
saugomų teritorijų teisinį režimą, teritorijai būdingus
aplinkos apsaugos pažeidimus. Teismų, prokuratūros ir
ikiteisminio nagrinėjimo institucijų pavedimus,
nutarimus dėl atvesdinimo, paieškos užduotis vykdo
inspektoriai pagal atvesdinamų, ieškomų asmenų
faktinę buvimo vietą. Inspektoriaus pareigas atlieka
policijos pareigūnas, turintis aukštesnįjį teisinį ar
aukštąjį išsilavinimą. Teisės aktų nustatyta tvarka jam
gali būti suteikiamas jaunesniojo inspektoriaus,
inspektoriaus ir vyresniojo inspektoriaus specialusis
pareiginis laipsnis.
346

Jaunesnieji socialiniai darbuotojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Jaunesnieji socialiniai darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji socialiniai darbuotojai padeda klientams
suprasti socialinius ir panašius dalykus, kad klientai
galėtų patys susirasti šaltini ų ir jais pasinaudoti
norėdami pasiekti tam tikrų tikslų. Pagrindinės
atliekamos užduotys: pagalba asmenims ir šeimoms,
sprendžiant asmenines ir socialines problemas; darbas,
užkertant kelią nepilnamečių nusikaltimams, bei
teisėtvarkos pažeidėjų perauklėjimas, organizuojant ir
prižiūrint individų ir grupių socialinę veiklą; pagalba
asmenims, turintiems fizinių ir psichinių sutrikimų, kad
jie gautų reikiamą gydymą, siekiant pagerinti jų
galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Reikia
pažymėti, kad atsižvelgiant į tam tikras užduotis ir jų
atlikimo atsakomybę bei nacionalinius švietimo ir
kvalifikacijos reikalavimus, kai kurias čia priskiriamas
profesijas būtų galima priskirti 2446 pogrupiui
“Socialiniai darbuotojai”. Šios grupės profesijos
priskiriamos tokiam pogrupiui: 3460 Jaunesnieji
socialiniai darbuotojai

Explanatory
notes:

3460

Jaunesnieji socialiniai darbuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Jaunesnieji socialiniai darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji socialiniai darbuotojai padeda klientams
Explanatory
suprasti socialinius ir panašius dalykus, kad klientai
notes:
galėtų patys susirasti šaltinių ir jais pasinaudoti
norėdami pasiekti tam tikrų tikslų. Atliekamos
užduotys: (a) pagalba atskiriems asmenims ar šeimoms,
sprendžiant asmenines ir socialines problemas; (b)
informacijos apie klientų poreikius rinkimas ir
konsultavimas jų teisių ir pareigų klausimais; (c) klientų
situacijų analizė ir jų problemų alternatyvių sprendimo
būdų pateikimas; (a) atvejų ir bylų protokolavimas, kad
jas būtų galima pateikti teismams ir kitiems teisiniams
procesams; (d) gerovės paslaugų planavimas,
vertinimas ir tobulinimas; (e) veikla, kuria siekiama
užkirsti kelią nepilnamečių nusikalstamumo didėjimui
ar perauklėti teisėtvarkos pažeidėjus, organizuojant ir
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prižiūrint socialinę, laisvalaikio ir švietimo veiklą
jaunimo klubuose, bendruomenės centruose ir
panašiose organizacijose; (f) pagalba fizinių ir psichinių
sutrikimų turintiems žmonėms, kad jie gautų reikiamą
gydymą ir galėtų dalyvauti visuomeniniame gyvenime;
(g) ateinančių į namus darbuotojų pagalbos paslaugų
planavimas ir organizavimas; (h) panašių paslaugų
atlikimas; (i) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3460 01 Jaunesnysis
pašalpų fondų skirstytojas 3460 02 Jaunesnysis
socialinės rūpybos darbuotojas 3460 03 Jaunesnysis
vaiko gerovės socialinės rūpybos darbuotojas 3460 04
Jaunesnysis šeimos gerovės socialinės rūpybos
darbuotojas
346001

Jaunesnysis pašalpų fondų skirstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jaunesnysis pašalpų fondų skirstytojas

Description:

346002

Jaunesnysis socialinės rūpybos darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jaunesnysis socialinės rūpybos darbuotojas

Description:

346003

Jaunesnysis vaiko gerovės socialinės rūpybos darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jaunesnysis vaiko gerovės socialinės rūpybos
darbuotojas

Description:

346004

Jaunesnysis šeimos gerovės socialinės rūpybos darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jaunesnysis šeimos gerovės socialinės rūpybos
darbuotojas

Description:

346005

Jaunesnysis socialinės gerovės socialinės rūpybos darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jaunesnysis socialinės gerovės socialinės rūpybos
darbuotojas

Description:

346006

Jaunesnysis jaunimo namų komendantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jaunesnysis jaunimo namų komendantas

Description:
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346007

Jaunesnysis socialinis specialistas [darbuotojas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jaunesnysis socialinis specialistas [darbuotojas]

Description:

346008

Jaunesnysis lygtinai paleistų iš pataisos įstaigų asmenų priežiūros pareigūnas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jaunesnysis lygtinai paleistų iš pataisos įstaigų asmenų
priežiūros pareigūnas

Description:

346009

Jaunesnysis lygtinai atleistų nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą asmenų priežiūros pareigūnas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jaunesnysis lygtinai atleistų nuo laisvės atėmimo
bausmės prieš terminą asmenų priežiūros pareigūnas

Description:

346010

(Jaunesnysis) socialinės medicinos darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

(Jaunesnysis) socialinės medicinos darbuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

(Jaunesnysis) socialinės medicinos darbuotojas tiria
Explanatory
visuomenės sveikatos sutrikimų priežastis, pataria ir
notes:
taiko profilaktines priemones, gerinančias žmonių
sveikatą. Darbas panašus į gydytojų higienistų darbą.
Jie renka epidemiologinius duomenis apie žmonių
sveikatą, registruoja vienai ar kitai žmonių grupei
būdingas ligas (pvz., širdies ir kraujagyslių, navikines,
stomatologines ir kt.) ir analizuoja jas sukeliančias
priežastis, kuria ir įgyvendina ligų profilaktikos
programas. Šie darbuotojai dirba aiškinamąjį,
organizacinį ir švietimo darbą. Jų darbo tikslas –
pagerinti žmonių sveikatą. Paprastai jie specializuojasi
atskirose veiklos srityse: sveikatos ekologai įvertina
gyvenamąją ir darbo aplinką bei kontroliuoja maisto
produktų kokybę, domisi mityba vaikų darželiuose,
mokyklose, įstaigose, už maitinimą atsakingus
darbuotojus konsultuoja ir moko sveiko maisto
paruošimo bei raciono sudarymo dalykų. Žmonių
fizinė, psichinė ir socialinė gerovė (sveikata) didele
dalimi priklauso nuo gamtinės ir dirbtinės aplinkos.
Sveikatos ekologijos specialisto darbo turinį sudaro
antropogeninės kilmės atmosferos oro, dirvožemio,
vandens, maisto produktų užterštumo toksinėmis,
radioaktyviomis, kancerogeninėmis, alergizuojančiomis
medžiagomis, patogeniniais mikroorganizmais,
sunkiaisiais metalais analizė ir įvertinimas, jų įtakos
gyventojų sveikatai tyrimas. Darbo ir buitinėje aplinkoje
žmogaus sveikatą veikia nepalankus mikroklimatas,
toksinės medžiagos, fibrogeninės dulkės, triukšmas,
vibraciją jonizuojanti, nejonizuojanti ir
elektromagnetinė radiacija, nervinė įtampa, stresas
tyrimas ir kiti žalingi sveikatai veiksniai. Didelis dėmesys
šio specialisto darbe skiriamas gyventojų sveikos
mitybos, maisto produktų kokybės ir kontaminacijos,
sveikos gyvensenos kontrolės ir korekcijos klausimams;
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sveikatos edukologijos specialistai moko sveiko
gyvenimo principų; ergoterapijos specialistai padeda
ligoniams ir invalidams atnaujinti biologines ir
socialines funkcijas. Jų darbo turinys: -savarankiško
egzistavimo sugrąžinimas ar gerinimas: -apsitarnavimo
ir savipriežiūros (asmens higienos, maitinimosi,
ekskrecijos, kūno padėties kontrolės, judėjimo artimoje
aplinkoje) mokymas; -savarankiškos kasdienės namų
veiklos mokymas (valgio ruošimas, skalbimo, ir kt.
namų ruošos); -mokymas naudotis kompensacine
technika, protezais, specialiais įrankiais ir
manipuliatoriais, įrengimais; -darbo įgūdžių
sugrąžinimas ar formavimas; -orientacijos sugrąžinimas
ar gerinimas mokant naudotis specialia technika
neregiams, kurtiesiems, asmenims su sutrikusia
psichika, patyrusiems galvos smegenų traumas, galvos
smegenų infarktus ir kt.; -judėjimo funkcijos
atstatymas; -dalyvavimas organizuojant invalidų poilsį
ir visuomeninę veiklą, atkuriant socialinius ryšius; dalyvavimas kuriant kompensacinę techniką,
reabilitacijos technologijas, profilaktines priemones; dalyvavimas rengiant valstybines ir teritorines invalidų
socialinės integracijos programas, individualių
reabilitacijos programas ir jas įgyvendinant;
kineziologai padeda saugoti ir stiprinti visuomenės ir
atskirų žmonių sveikatą fiziniais pratimais. Kineziologas
- tai specialistas, kurio darbo sritis - visuomenės ir
asmens sveikata. Kineziologo veikla susijusi su
visuomenės sveikata ir ligomis. Šio specialisto darbas
papildo ir klinikinę mediciną, nes jis rūpinasi asmens,
šeimos ar atskirų visuomenės grupių sveikatos
išsaugojimu ir stiprinimu, bet ne ligonių gydymu.
Darbo sritis - fizinio poveikio priemonių taikymas
saugant ir stiprinant asmens ir visuomenės sveikatą.
Darbo turinys: -įvairaus amžiaus žmonių fizinio
pajėgumo ir sveikatos būklės vertinimas, panaudojant
specialius testus, funkcinius mėginius ir asmenų
nukreipimas į įvairias sveikatos mokyklas, sveikatos
centrus, klubus ar gydymo įstaigas; bendradarbiavimas su medicinos specialistais, kuriant ir
įgyvendinant sveikatos stiprinimo programas, jų
efektyvumo sekimas ir įvertinimas; -kineziterapijos
priemonių sveikatos stiprinimui taikymas
individualiems asmenims; -individualių sveikos
gyvensenos programų sudarymas; -fizinio aktyvumo
programų asmenims su viršsvoriu ar nepakankamu
fiziniu pajėgumu parengimas ir taikymas; -praktinis
sveikatos ugdymo programų gyventojų grupėse
(sveikų ir ligonių) organizavimas, ikimokyklinio ir
mokyklinio amžiaus vaikų; jaunų žmonių; moterų;
vyresnio amžiaus žmonių; asmenų su rizikos faktoriais;
sergančių lėtinėmis ligomis (persirgę miokardo
infarktu, insultu, sergantys hipertonine liga, cukralige ir
kt.); invalidų. -metodiškai pagristų įvairių fizinio
aktyvumo formų diegimas ir jų integracija į visuomenės
sveikatos stiprinimo programas; vaikų ir jaunimo
specialistai nagrinėja problemas, būdingas šiai amžiaus
grupei: vaikų neurozes ir psichikos sutrikimus,
trumparegystę, ėduonies, paauglių narkomanijos
problemas, tiria jas sukeliančias priežastis, analizuoja
mokyklų darbą, teikia siūlymus Švietimo ir mokslo
ministerijai dėl įvairių sveikatingumo ir užimtumo
programų rengimo. Jaunesnieji socialiniai medicinos
darbuotojai dirba visuomenės sveikatos centruose,
sveikatos priežiūros tarnybose ir biuruose,
bendradarbiauja su gydytojais, higienistais, socialiniais
darbuotojais. Labai svarbu gebėti kaupti ir vertinti
informaciją, bendrauti, turėti gerus organizacinius
gebėjimus.
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346011

Jaunesnysis socialinis bendruomenės centro darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jaunesnysis socialinis bendruomenės centro
darbuotojas

Description:

346012

Jaunesnysis socialinis kultūros centro darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jaunesnysis socialinis kultūros centro darbuotojas

Description:

346014

Jaunesnysis socialinis įmonės darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jaunesnysis socialinis įmonės darbuotojas

Description:

346015

Jaunesnysis socialinis šeimos planavimo darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jaunesnysis socialinis šeimos planavimo darbuotojas

Description:

346016

Jaunesnysis socialinis pagalbos namuose darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jaunesnysis socialinis pagalbos namuose darbuotojas

Description:

346017

Jaunesnysis kurčiųjų socialinės gerovės darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jaunesnysis kurčiųjų socialinės gerovės darbuotojas

Description:

346018

Jaunesnysis socialinis lygtinai nuteistų asmenų darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jaunesnysis socialinis lygtinai nuteistų asmenų
darbuotojas

Description:

346019

Jaunesnysis socialinis psichiškai neįgalių žmonių darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jaunesnysis socialinis psichiškai neįgalių žmonių

Description:
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darbuotojas
346020

Bendruomenės centro prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bendruomenės centro prižiūrėtojas

Description:

346021

Lygtinai nuteistų asmenų namų prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lygtinai nuteistų asmenų namų prižiūrėtojas

Description:

346022

Jaunesnysis socialinės gerovės darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jaunesnysis socialinės gerovės darbuotojas

Description:

346023

Jaunesnysis psichinės sveikatos socialinės gerovės darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jaunesnysis psichinės sveikatos socialinės gerovės
darbuotojas

Description:

346024

Jaunesnysis socialinės ir moralinės gerovės darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jaunesnysis socialinės ir moralinės gerovės darbuotojas Description:

346025

Jaunesnysis kalėjimo socialinės gerovės darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jaunesnysis kalėjimo socialinės gerovės darbuotojas

Description:

346026

Socialinio darbuotojo padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Socialinio darbuotojo padėjėjas

Description:

346027

Lankomosios priežiūros darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Lankomosios priežiūros darbuotojas

347

Jaunesnieji meno, pramogų ir sporto specialistai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Jaunesnieji meno, pramogų ir sporto specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji meno, pramogų ir sporto specialistai
Explanatory
užsiima prekių dizainu ir interjerų apipavidalinimu,
notes:
teikia informaciją žiniasklaidai, linksmina publiką
scenoje, gatvėje ar cirke atlikdami įspūdingus,
jaudinančius ar įdomius reginius, dalyvauja sporto
varžybose ir kartais treniruoja, moko ar vadovauja
kitiems tokia veikla užsiimantiems žmonėms.
Pagrindinės atliekamos užduotys: prekių dizainas,
interjero apipavidalinimo projektų kūrimas;
informacijos pateikimas žiniasklaidai; publikos
linksminimas, vaidinant scenoje ar gatvėje; juokdarių,
iliuzionistų ar sudėtingų ir įspūdingų akrobatikos triukų
atlikimas; dalyvavimas sporto varžybose. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios
grupės profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius:
3471 Dailininkai dekoratoriai ir komercinių produktų
dizaineriai 3472 Radijo, televizijos ir kiti diktoriai 3473
Gatvės, naktinių klubų ir panašūs muzikantai,
dainininkai ir šokėjai 3474 Cirko artistai ir jaunesnieji
giminiškų profesijų specialistai 3475 Sportininkai ir
jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

3471

Dailininkai dekoratoriai ir komercinių produktų dizaineriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Dailininkai dekoratoriai ir komercinių produktų
dizaineriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dailininkai dekoratoriai ir komercinių produktų
Explanatory
dizaineriai taiko įvairius meno metodus, dirbdami
notes:
prekių dizaino kūrimo, interjerų apipavidalinimo darbus
ir skatindami prekybą. Atliekamos užduotys: (a)
pramonės ir komercijos produktų dizainas, taip pat
naujų rūšių ir stilių drabužių ir aksesuarų kūrimas,
pastangos suderinti estetinį pasitenkinimą su
techniniais ir kitais reikalavimais; (b) interjerų
apipavidalinimo, gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų,
laivų ir pan. vidaus apdailos projektų kūrimas; (c)
scenos dekoracijų projektavimas ir įgyvendinimas; (d)
dekoratyvinių tatuiruočių atlikimas ant kliento kūno; (e)
meninių efektų kūrimas ir įgyvendinimas,
apipavidalinant vitrinas arba kitas vietas, kur išstatomos
prekės; (f) panašių užduočių atlikimas; (g) vadovavimas
kitiems darbuotojams. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: 3471 01 Eksponavimo priemonių
apipavidalintojas 3471 02 Eksponavimo vitrinų
apipavidalintojas 3471 03 Interjero dailininkas
apipavidalintojas 3471 04 Kino filmo dekoracijų
dailininkas dekoratorius

347101

Eksponavimo priemonių apipavidalintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Eksponavimo priemonių apipavidalintojas

Description:
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Aiškinamosios
pastabos:

Apipavidalina vitrinas, kuria meninius efektus.
Explanatory
Dailininkai apipavidalintojai – tai taikomojo meno
notes:
specialistai, techniškai ir profesionaliai kuriantys dailės
dirbinius ir atliekantys meninio apipavidalinimo darbus.
Jie naudojasi tradicinėmis bei naujomis
technologijomis, apipavidalinimo kompozicijomis ir
dizaino principais – erdvės ir formos, spalvos ir
medžiagos santykius derina su funkcionalumu;
technologijų ir konstrukcijų santykius – su stiliaus
vienove. Apipavidalintojai – tai reklamos, interjerų
apipavidalinimo firmų ar įstaigų darbuotojai. Jie atlieka
valstybinių ar privačių firmų užsakymus
–apipavidalindami kavinių, restoranų, parduotuvių
vitrinas ir pan. kuria meninius efektus.

347102

Eksponavimo vitrinų apipavidalintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Eksponavimo vitrinų apipavidalintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Apipavidalina įvairių parduotuvių, kavinių, barų,
Explanatory
restoranų ir kt. langus - vitrinas, kuria meninius efektus. notes:
Dailininkai apipavidalintojai – tai taikomojo meno
specialistai, techniškai ir profesionaliai kuriantys dailės
dirbinius ir atliekantys meninio apipavidalinimo darbus.
Jie naudojasi tradicinėmis bei naujomis
technologijomis, apipavidalinimo kompozicijomis ir
dizaino principais – erdvės ir formos, spalvos ir
medžiagos santykius derina su funkcionalumu;
technologijų ir konstrukcijų santykius – su stiliaus
vienove. Apipavidalintojai – tai reklamos, interjerų
apipavidalinimo firmų ar įstaigų darbuotojai. Jie atlieka
valstybinių ar privačių firmų užsakymus – apipavidalina
visuomeninių, privačių gamybinių ar gyvenamųjų
pastatų langus - vitrinas, kavinių ar restoranų,
diskotekų interjerus ir pan. kuria meninius efektus.

347103

Interjero dailininkas apipavidalintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Interjero dailininkas apipavidalintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Apipavidalina interjerus, kuria meninius efektus.
Explanatory
Dailininkai apipavidalintojai – tai taikomojo meno
notes:
specialistai, techniškai ir profesionaliai kuriantys dailės
dirbinius ir atliekantys meninio apipavidalinimo darbus.
Jie naudojasi tradicinėmis bei naujomis
technologijomis, apipavidalinimo kompozicijomis ir
dizaino principais – erdvės ir formos, spalvos ir
medžiagos santykius derina su funkcionalumu;
technologijų ir konstrukcijų santykius – su stiliaus
vienove. Apipavidalintojai – tai reklamos, interjerų
apipavidalinimo firmų ar įstaigų darbuotojai. Jie atlieka
valstybinių ar privačių firmų užsakymus – apipavidalina
visuomeninių, privačių gamybinių ar gyvenamųjų
pastatų interjerus, projektuoja laivų apdailą,
apipavidalindami vitrinas, kavinių ar restoranų,
diskotekų interjerus ir pan. kuria meninius efektus.

347104

Kino filmo dekoracijų dailininkas dekoratorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Kino filmo dekoracijų dailininkas dekoratorius

347105

Heraldikos dizaineris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Heraldikos dizaineris

Description:

347106

Komercinių produktų dizaineris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Komercinių produktų dizaineris

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Projektuoja daiktų estetinę išvaizdą. Dizaineriai yra
Explanatory
dailininkai konstruktoriai, vykdantys socialinius
notes:
užsakymus. Jie dirba daiktų, aplinkos, erdvės ir grafinio
dizaino srityse. Daiktų dizainas – tai indų, įrankių,
baldų, buitinių šviestuvų, higienos reikmenų,
kanceliarinių priemonių ir pan. konstravimas bei
kūrimas (formos ir medžiagos parinkimas,
funkcionalumo ir patogumo siekimas). Dizaineriai taip
pat projektuoja vaistų, maisto produktų, cheminių
medžiagų pakuočių estetinį pavidalą, transporto
priemonių (automobilių, autobusų vidaus įrangą ir
išorinį pavidalą), poilsio priemones (valtis, palapines ir
pan.), kuria ir daro papuošalus. Aplinkos dizainas – tai
gatvių įrangos (šviestuvų, suoliukų, pavėsinių, kioskų,
stotelių), poilsio zonų (stovyklaviečių) projektavimas.
Čia labai svarbu ekologinė ir funkcinė pusiausvyra.
Erdvės dizainas – tai parduotuvių, kavinių įrengimas,
muziejų ekspozicijų kūrimas, švenčių apipavidalinimas
ir kt. Grafinis dizainas apima reklaminių leidinių,
laikraščių, žurnalų, prospektų, organizacijų atributikos
(firmos ženklų, organizacijos ar įmonės bukletų), pašto
ženklų, pinigų ir pan. projektavimą. Dizainerio
pagrindiniai darbo įrankiai – pieštukai, flomasteriai,
žymikliai, dažai. Jie naudojasi įvairiomis tapybos,
grafikos ir braižymo priemonėmis, turi gerai išmanyti
braižymo ir spaudos techniką. Projektuodami
dizaineriai atlieka daug brėžinių, eskizų ir piešinių ir tik
po to sukuria projektuojamo objekto maketą.
Maketavimui naudojamos įvairios medžiagos: kartonas,
popierius, lipniosios plėvelės, putplasčiai, dažų
aerozoliai ir kt. Šiuolaikinės dizaino priemonės, tokios
kaip kompiuterinė grafika, leidžia spartinti
projektavimo procesą, kai monitoriaus ekrane matyti
tam tikroje aplinkoje kuriamas objektas, projektą
galima greitai pakeisti ir papildyti. Todėl dizaineriai, be
būtino profesionalaus dailės ir braižymo pasirengimo,
turi būti įvaldę kompiuterinio projektavimo ir
maketavimo pagrindus.

347107

Dekoracijų dizaineris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dekoracijų dizaineris

Description:
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347108

Eksponavimo priemonių dizaineris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Eksponavimo priemonių dizaineris

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Projektuoja daiktų estetinę išvaizdą. Dizaineriai yra
Explanatory
dailininkai konstruktoriai, vykdantys socialinius
notes:
užsakymus. Jie dirba daiktų, aplinkos, erdvės ir grafinio
dizaino srityse. Daiktų dizainas – tai indų, įrankių,
baldų, buitinių šviestuvų, higienos reikmenų,
kanceliarinių priemonių ir pan. konstravimas bei
kūrimas (formos ir medžiagos parinkimas,
funkcionalumo ir patogumo siekimas). Dizaineriai taip
pat projektuoja vaistų, maisto produktų, cheminių
medžiagų pakuočių estetinį pavidalą, transporto
priemonių (automobilių, autobusų vidaus įrangą ir
išorinį pavidalą), poilsio priemones (valtis, palapines ir
pan.), kuria ir daro papuošalus. Aplinkos dizainas – tai
gatvių įrangos (šviestuvų, suoliukų, pavėsinių, kioskų,
stotelių), poilsio zonų (stovyklaviečių) projektavimas.
Čia labai svarbu ekologinė ir funkcinė pusiausvyra.
Erdvės dizainas – tai parduotuvių, kavinių įrengimas,
muziejų ekspozicijų kūrimas, švenčių apipavidalinimas
ir kt. Grafinis dizainas apima reklaminių leidinių,
laikraščių, žurnalų, prospektų, organizacijų atributikos
(firmos ženklų, organizacijos ar įmonės bukletų), pašto
ženklų, pinigų ir pan. projektavimą. Dizainerio
pagrindiniai darbo įrankiai – pieštukai, flomasteriai,
žymikliai, dažai. Jie naudojasi įvairiomis tapybos,
grafikos ir braižymo priemonėmis, turi gerai išmanyti
braižymo ir spaudos techniką. Projektuodami
dizaineriai atlieka daug brėžinių, eskizų ir piešinių ir tik
po to sukuria projektuojamo objekto maketą.
Maketavimui naudojamos įvairios medžiagos: kartonas,
popierius, lipniosios plėvelės, putplasčiai, dažų
aerozoliai ir kt. Šiuolaikinės dizaino priemonės, tokios
kaip kompiuterinė grafika, leidžia spartinti
projektavimo procesą, kai monitoriaus ekrane matyti
tam tikroje aplinkoje kuriamas objektas, projektą
galima greitai pakeisti ir papildyti. Todėl dizaineriai, be
būtino profesionalaus dailės ir braižymo pasirengimo,
turi būti įvaldę kompiuterinio projektavimo ir
maketavimo pagrindus.

347109

Eksponavimo vitrinų dizaineris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Eksponavimo vitrinų dizaineris

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dizaineriai yra dailininkai konstruktoriai, vykdantys
Explanatory
socialinius užsakymus. Jie dirba daiktų, aplinkos, erdvės notes:
ir grafinio dizaino srityse. Dizainerio pagrindiniai darbo
įrankiai – pieštukai, flomasteriai, žymikliai, dažai. Jie
naudojasi įvairiomis tapybos, grafikos ir braižymo
priemonėmis, turi gerai išmanyti braižymo ir spaudos
techniką. Projektuodami dizaineriai atlieka daug
brėžinių, eskizų ir piešinių ir tik po to sukuria
projektuojamo objekto maketą. Maketavimui
naudojamos įvairios medžiagos: kartonas, popierius,
lipniosios plėvelės, putplasčiai, dažų aerozoliai ir kt.
Šiuolaikinės dizaino priemonės, tokios kaip
kompiuterinė grafika, leidžia spartinti projektavimo
procesą, kai monitoriaus ekrane matyti tam tikroje
aplinkoje kuriamas objektas, projektą galima greitai
pakeisti ir papildyti. Todėl dizaineriai, be būtino
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profesionalaus dailės ir braižymo pasirengimo, turi būti
įvaldę kompiuterinio projektavimo ir maketavimo
pagrindus.irba daiktų, aplinkos, erdvės ir grafinio
dizaino srityse.
347110

Drabužių dizaineris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Drabužių dizaineris

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dizaineris, kurio profesinė veikla priklauso nuo jo
Explanatory
specializacijos, pvz., moteriškų lengvųjų arba viršutinių notes:
drabužių ar originalių drabužiams skirtų audinių
kūrimas. Jis kuria, modeliuoja ir siuva įvairaus
asortimento drabužius. Kuria unikalias kolekcijas,
bendradarbiauja su kitų profesijų specialistais. Jis piešia
eskizus ir piešinius, pagal kuriuos konstruoja savo
gaminius, parenka ir derina audinius, prognozuoja
mados kryptį ir gali ją argumentuotai pateikti. Jis ieško
naujų medžiagų ir technologijų, siekia, kad sukurti
modeliai būtų originalūs, funkcionalūs, naujoviški.
Rūpinasi, kad į rinką patektų gera, reikalinga ir
kokybiška produkcija. Jo sukurti modeliai padeda kelti
drabužių dėvėjimo kultūrą. Dažniausiai dizaineris dirba
drabužių gamybos, paslaugų įmonėse ar verčiasi
individualia veikla. Tai sėdimas darbas, reikalaujantis
nuolatinės akių įtampos ir tikslaus rankų darbo.
Drabužių dizaineris konstruodamas modelius naudojasi
šiuolaikinėms kompiuterinio projektavimo
priemonėmis, todėl nemažai laiko dirba kompiuteriu.
Labai svarbu gebėti bendrauti, įgyvendinti idėjas,
suprasti žmonių poreikius, išmanyti tradicijas ir gebėti
jas taikyti. Laki vaizduotė, puikus erdvės ir formos
suvokimas, gebėjimas derinti spalvas, konstruktyvus
mąstymas, įtaigumas, intelektualumas ir erudicija,
fizinis pajėgumas, puiki judesių koordinacija,
koordinuotas ir tikslus akių ir rankų darbas padeda
sėkmingai atlikti darbo užduotis.

347111

Parodų dizaineris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Parodų dizaineris

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Projektuoja daiktų estetinę išvaizdą. Dizaineriai yra
Explanatory
dailininkai konstruktoriai, vykdantys socialinius
notes:
užsakymus. Jie dirba daiktų, aplinkos, erdvės ir grafinio
dizaino srityse. Parodų dizaineris ar muziejų ekspozicijų
kūrimo bei švenčių apipavidalinimo ir kt. panašūs
dizaineriai– tai erdvės dizaino atstovai. Dizainerio
pagrindiniai darbo įrankiai – pieštukai, flomasteriai,
žymikliai, dažai. Jie naudojasi įvairiomis tapybos,
grafikos ir braižymo priemonėmis, turi gerai išmanyti
braižymo ir spaudos techniką. Projektuodami
dizaineriai atlieka daug brėžinių, eskizų ir piešinių ir tik
po to sukuria projektuojamo objekto maketą.
Maketavimui naudojamos įvairios medžiagos: kartonas,
popierius, lipniosios plėvelės, putplasčiai, dažų
aerozoliai ir kt. Šiuolaikinės dizaino priemonės, tokios
kaip kompiuterinė grafika, leidžia spartinti
projektavimo procesą, kai monitoriaus ekrane matyti
tam tikroje aplinkoje kuriamas objektas, projektą
galima greitai pakeisti ir papildyti. Todėl dizaineriai, be
būtino profesionalaus dailės ir braižymo pasirengimo,
turi būti įvaldę kompiuterinio projektavimo ir
maketavimo pagrindus.
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347112

Madų dizaineris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Madų dizaineris

Description:

347113

Baldų dizaineris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Baldų dizaineris

Description:

347114

Grafikos dizaineris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Grafikos dizaineris

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Projektuoja daiktų estetinę išvaizdą. Dizaineriai yra
Explanatory
dailininkai konstruktoriai, vykdantys socialinius
notes:
užsakymus. Jie dirba daiktų, aplinkos, erdvės ir grafinio
dizaino srityse. Grafinis dizainas apima reklaminių
leidinių, laikraščių, žurnalų, prospektų, organizacijų
atributikos (firmos ženklų, organizacijos ar įmonės
bukletų), pašto ženklų, pinigų ir pan. projektavimą.
Dizainerio pagrindiniai darbo įrankiai – pieštukai,
flomasteriai, žymikliai, dažai. Jie naudojasi įvairiomis
tapybos, grafikos ir braižymo priemonėmis, turi gerai
išmanyti braižymo ir spaudos techniką. Projektuodami
dizaineriai atlieka daug brėžinių, eskizų ir piešinių ir tik
po to sukuria projektuojamo objekto maketą.
Maketavimui naudojamos įvairios medžiagos: kartonas,
popierius, lipniosios plėvelės, putplasčiai, dažų
aerozoliai ir kt. Šiuolaikinės dizaino priemonės, tokios
kaip kompiuterinė grafika, leidžia spartinti
projektavimo procesą, kai monitoriaus ekrane matyti
tam tikroje aplinkoje kuriamas objektas, projektą
galima greitai pakeisti ir papildyti. Todėl dizaineriai, be
būtino profesionalaus dailės ir braižymo pasirengimo,
turi būti įvaldę kompiuterinio projektavimo ir
maketavimo pagrindus.

347115

Pramonės gaminių dizaineris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pramonės gaminių dizaineris

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Projektuoja daiktų estetinę išvaizdą. Dizaineriai yra
dailininkai konstruktoriai, vykdantys socialinius
užsakymus. Jie dirba daiktų, aplinkos, erdvės ir grafinio
dizaino srityse. Daiktų dizainas – tai indų, įrankių,
baldų, buitinių šviestuvų, higienos reikmenų,
kanceliarinių priemonių ir pan. konstravimas bei
kūrimas (formos ir medžiagos parinkimas,
funkcionalumo ir patogumo siekimas). Dizaineriai taip
pat projektuoja vaistų, maisto produktų, cheminių
medžiagų pakuočių estetinį pavidalą, transporto
priemonių (automobilių, autobusų vidaus įrangą ir
išorinį pavidalą), poilsio priemones (valtis, palapines ir
pan.), kuria ir daro papuošalus. Dizainerio pagrindiniai

Explanatory
notes:
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darbo įrankiai – pieštukai, flomasteriai, žymikliai, dažai.
Jie naudojasi įvairiomis tapybos, grafikos ir braižymo
priemonėmis, turi gerai išmanyti braižymo ir spaudos
techniką. Projektuodami dizaineriai atlieka daug
brėžinių, eskizų ir piešinių ir tik po to sukuria
projektuojamo objekto maketą. Maketavimui
naudojamos įvairios medžiagos: kartonas, popierius,
lipniosios plėvelės, putplasčiai, dažų aerozoliai ir kt.
Šiuolaikinės dizaino priemonės, tokios kaip
kompiuterinė grafika, leidžia spartinti projektavimo
procesą, kai monitoriaus ekrane matyti tam tikroje
aplinkoje kuriamas objektas, projektą galima greitai
pakeisti ir papildyti. Todėl dizaineriai, be būtino
profesionalaus dailės ir braižymo pasirengimo, turi būti
įvaldę kompiuterinio projektavimo ir maketavimo
pagrindus.
347116

Vidaus dekoracijų dizaineris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vidaus dekoracijų dizaineris

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Projektuoja daiktų estetinę išvaizdą. Dizaineriai yra
Explanatory
dailininkai konstruktoriai, vykdantys socialinius
notes:
užsakymus. Jie dirba daiktų, aplinkos, erdvės ir grafinio
dizaino srityse. Įrengia parduotuvių, kavinių, biurų bei
kitokios paskirties patalpų interjerus. Čia labai svarbu
ekologinė ir funkcinė pusiausvyra. Dizaineris
konstruoja, kuria, parenka medžiagas, pritaiko formas,
siekia funkcionalumo ir patogumo. Dizainerio
pagrindiniai darbo įrankiai – pieštukai, flomasteriai,
žymikliai, dažai. Jie naudojasi įvairiomis tapybos,
grafikos ir braižymo priemonėmis, turi gerai išmanyti
braižymo ir spaudos techniką. Projektuodami
dizaineriai atlieka daug brėžinių, eskizų ir piešinių ir tik
po to sukuria projektuojamo objekto maketą.
Maketavimui naudojamos įvairios medžiagos: kartonas,
popierius, lipniosios plėvelės, putplasčiai, dažų
aerozoliai ir kt. Šiuolaikinės dizaino priemonės, tokios
kaip kompiuterinė grafika, leidžia spartinti
projektavimo procesą, kai monitoriaus ekrane matyti
tam tikroje aplinkoje kuriamas objektas, projektą
galima greitai pakeisti ir papildyti. Todėl dizaineriai, be
būtino profesionalaus dailės ir braižymo pasirengimo,
turi būti įvaldę kompiuterinio projektavimo ir
maketavimo pagrindus.

347117

Juvelyrinių dirbinių dizaineris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Juvelyrinių dirbinių dizaineris

Description:

347118

Pakuočių dizaineris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pakuočių dizaineris

Description:
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347119

Plakatų dizaineris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plakatų dizaineris

Description:

347120

Scenos dekoracijų dizaineris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Scenos dekoracijų dizaineris

Description:

347121

Tekstilės dizaineris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės dizaineris

Description:

347122

Tipografijos dizaineris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tipografijos dizaineris

Description:

347123

Reklamų iliustruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Reklamų iliustruotojas

Description:

347124

Knygų iliustruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Knygų iliustruotojas

Description:

3472

Radijo, televizijos ir kiti diktoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Radijo, televizijos ir kiti diktoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Radijo, televizijos ir kiti diktoriai skaito žinias, kalbasi su Explanatory
pašnekovais, praneša apie radijo, televizijos, teatrų ir
notes:
kitų įstaigų programas arba jas pristato. Atliekamos
užduotys: (a) naujienų ir kitų pranešimų skaitymas per
radiją, televiziją; (b) atlikėjų arba žmonių, kurie dalyvaus
pokalbyje, pristatymas arba atitinkamų pranešimų
paskelbimas per radiją, televiziją, teatruose, naktiniuose
klubuose ir kitose vietose; (c) pokalbiai su žmonėmis
viešose vietose, o ypač per radiją ar televizijoje; (d)
panašių užduočių atlikimas; (e) vadovavimas kitiems
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darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3472
01 Žinių vedėjas 3472 02 Radijo laidų vedėjas 3472 03
Televizijos laidų vedėjas 3472 04 Reginio vedėjas;
konferansjė
347201

Žinių vedėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žinių vedėjas

Description:

347202

Radijo laidų vedėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radijo laidų vedėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris veda radijo stočių laidas. Jis veda visą
Explanatory
radijo stoties transliuojamą laidą, kalbina svečius,
notes:
atlieka klausytojų apklausas, kalbasi su jais telefonu ir
užduoda radijo viktorinų ar konkursų klausimus.
Neretai jis parenka transliuojamą muziką. Laidų metu
jis kreipia dėmesį į taisyklingą kalbą ir dikciją. Kartais
diskusijai jis vadovauja kartu su partneriu, su kuriuo turi
gerai sutarti ir gebėti dirbti komandoje, taip pat kartu
su laidos prodiuseriu ir kitais kolektyvo nariais gali kurti
ir pateikti laidą. Radijo pranešėjas turi gebėti
susikoncentruoti, greitai reaguoti į netikėtas situacijas.
Jis turi gebėti valdyti transliacijos ir įrašų įrangą, kitas
laidos transliavimo priemones. Gali tekti dirbti garso
įrašų studijose. Yra tikėtinos nenormuotos darbo
valandos.

347203

Televizijos laidų vedėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Televizijos laidų vedėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris veda televizijos stočių laidas. Jis veda visą Explanatory
televizijos stoties transliuojamą laidą, kalbina svečius,
notes:
atlieka klausytojų apklausas, kalbasi su jais telefonu ir
užduoda klausimus. Laidų metu jis kreipia dėmesį į
taisyklingą kalbą ir dikciją. Kartais diskusijai jis
vadovauja kartu su partneriu, su kuriuo turi gerai
sutarti ir gebėti dirbti komandoje. Televizijos
pranešėjas kartu su laidos prodiuseriu ir kitais
kolektyvo nariais gali kurti ir pateikti laidą. Pranešėjas
turi gebėti susikoncentruoti, greitai reaguoti į netikėtas
situacijas, televizijos studijoje būti tvarkingos išvaizdos
ir pasižymėti puikia elgsena. Jis turi gebėti valdyti
transliacijos ir įrašų įrangą, kitas laidos transliavimo
priemones. Gali tekti dirbti garso įrašų studijose. Yra
tikėtinos nenormuotos darbo valandos.

347204

Reginio vedėjas; konferansjė

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Reginio vedėjas; konferansjė

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris pristato įvairius kultūros ar sporto
Explanatory
renginius, pasirodymus , veda viktorinas. Dažniausiai jis notes:
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naudoja iš anksto parengtą tekstą, tačiau renginio
metu, reaguodamas į susidariusią situaciją, turi greitai ir
išradingai pateikti improvizuotus komentarus. Dirba
įvairiose renginių organizavimo vietose, TV studijose,
demonstruojant madas ir kt. Yra tikėtinos nenormuotos
darbo valandos. Profesinėje veikloje svarbus gebėjimas
greitai reaguoti į susidariusią situaciją, kultūringos
manieros ir išvaizda, gebėjimas dirbti su žmonėmis.
347205

Diskotekos vedėjas; didžėjus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Diskotekos vedėjas; didžėjus

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris veda diskotekas arba kitus šokių ar
Explanatory
populiarios muzikos renginius. Jis atrenka ir pristato
notes:
tam tikrą muziką, valdo garso įrangą, tokią kaip
kompaktinių plokštelių leistuvai ir kita garso įranga.
Kartais organizuoja salės nuomą ir dalyvauja kituose
organizaciniuose renginio pravedimo darbuose. Dirba
diskotekose, šokių salėse ir naktiniuose klubuose,
kuriuose vyrauja triukšminga aplinka, tvankus oras.
Tikėtinas darbas naktį. Reikalinga muzikinė klausa,
sugebėjimas išlaikyti žmonių dėmesį ir jausti auditoriją,
jos nuotaikas.

347206

Reporteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Reporteris

Description:

347207

Radijo laidų komentatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radijo laidų komentatorius

Description:

347208

Grupės vadovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Grupės vadovas

Description:

347209

Diktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Diktorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris veda radijo ar televizijos stočių laidas.
Diktorius veda visą radijo ar televizijos stoties
transliuojamą laidą, kalbina svečius, atlieka klausytojų
apklausas, kalbasi su jais telefonu ir užduoda radijo
viktorinų ar konkursų klausimus. Neretai jis parenka
transliuojamą muziką. Laidų metu jis kreipia dėmesį į
taisyklingą kalbą ir dikciją. Kartais diskusijai jis
vadovauja kartu su partneriu, su kuriuo turi gerai

Explanatory
notes:
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sutarti ir gebėti dirbti komandoje. Diktorius kartu su
laidos prodiuseriu ir kitais kolektyvo nariais gali kurti ir
pateikti laidą. Diktorius turi gebėti susikoncentruoti,
greitai reaguoti į netikėtas situacijas, būti tvarkingos
išvaizdos (ypač televizijos studijoje) ir pasižymėti puikia
elgsena. Diktorius turi gebėti valdyti transliacijos ir
įrašų įrangą, kitas laidos transliavimo priemones. Gali
tekti dirbti garso įrašų studijose. Yra tikėtinos
nenormuotos darbo valandos.
347210

Sufleris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sufleris

Description:

3473

Gatvės, naktinių klubų ir panašūs muzikantai, dainininkai ir šokėjai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gatvės, naktinių klubų ir panašūs muzikantai,
dainininkai ir šokėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gatvės, naktinių klubų ir panašūs muzikantai,
Explanatory
dainininkai ir šokėjai groja muzikos instrumentais,
notes:
dainuoja arba šoka gatvėse, naktiniuose klubuose,
cirkuose ir panašiose vietose. Atliekamos užduotys: (a)
grojimas vienu ar keliais muzikos instrumentais solo
arba populiarios muzikos orkestre cirke ar kitose
grupėse; (b) populiarių muzikos kūrinių atlikimas
dainuojant solo arba naktinio klubo ar gatvės
vokalinėje grupėje; (c) šokių atlikimas solo, su partneriu
arba šokių grupėje cirkuose, naktiniuose klubuose ar
gatvėje; (d) panašių užduočių atlikimas; (e)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 3473 01 Naktinio klubo šokėjas
3473 02 Naktinio klubo muzikantas 3473 03 Gatvės
muzikantas 3473 04 Naktinio klubo dainininkas

347301

Naktinio klubo šokėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naktinio klubo šokėjas

Description:

347302

Naktinio klubo muzikantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naktinio klubo muzikantas

Description:

347303

Gatvės muzikantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gatvės muzikantas

Description:
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347304

Naktinio klubo dainininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naktinio klubo dainininkas

Description:

347305

Baro šokėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Baro šokėjas

Description:

347306

Striptizo šokėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Striptizo šokėjas

Description:

3474

Cirko artistai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Cirko artistai ir jaunesnieji giminiškų profesijų
specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Cirko artistai (klounai, magai, akrobatai ir pan.) ir
Explanatory
jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai linksmina
notes:
publiką cirkuose ir kitose vietose, atlikdami įvairius
vaidinimus. Atliekamos užduotys: (a) linksminimo triukų
atlikimas ir juokingų istorijų pasakojimas; (b)
iliuzionistų, fokusininkų, rankų miklumo ir žongliravimo
triukų atlikimas, hipnozės meno demonstravimas; (c)
sudėtingų ir įspūdingų akrobatinių, gimnastikos ir
žongliravimo triukų atlikimas; (d) gyvulių dresavimas ir
dalyvavimas vaidinimuose su jais; (e) panašių užduočių
atlikimas; (f) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 3474 01 Akrobatas 3474
02 Klounas 3474 03 Cirko komikas 3474 04
Hipnotizuotojas

347401

Akrobatas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akrobatas

Description:

347402

Klounas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Klounas

Description:
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347403

Cirko komikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cirko komikas

Description:

347404

Hipnotizuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Hipnotizuotojas

Description:

347405

Iliuzionistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Iliuzionistas

Description:

347406

Pamėgdžiotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pamėgdžiotojas

Description:

347407

Žongliruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žongliruotojas

Description:

347408

Magas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Magas

Description:

347409

Fokusininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fokusininkas

Description:

347410

Lėlininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lėlininkas

Description:
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347411

Laukinių žvėrių dresuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laukinių žvėrių dresuotojas

Description:

347412

Oro akrobatas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Oro akrobatas

Description:

3475

Sportininkai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Sportininkai ir jaunesnieji giminiškų profesijų
specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Sportininkai ir jaunesnieji giminiškų profesijų
Explanatory
specialistai dalyvauja sporto varžybose, vadovauja
notes:
treniruotėms, sudaro sportinius renginius ar žaidimus
reguliuojančias taisykles ir kontroliuoja jų eigą.
Atliekamos užduotys: (a) dalyvavimas sporto varžybose;
(b) vadovavimas treniruotėms, siekiant išugdyti sporto
įgūdžius ir supratimą; (c) taisyklių, reguliuojančių
sporto varžybų rengimą, sudarymas ir sporto renginių
kontroliavimas; (d) panašių užduočių atlikimas; (e)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 3475 01 Sportininkas 3475 02
Sporto treneris 3475 03 Sporto instruktorius 3475 04
Sporto teisėjas

347501

Sportininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sportininkas

Description:

347502

Sporto treneris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sporto treneris

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Sporto treneriai rengia įvairių sporto šakų sportininkus, Explanatory
dirba su įvairaus amžiaus žmonių sveikatingumo ir
notes:
sportinėmis grupėmis. Jie dirba bendrojo lavinimo,
profesinėse, aukštesniosiose mokyklose, kolegijose,
universitetuose ir papildomojo vaikų ugdymo
sportinėse įstaigose. Jų darbo tikslas – moksleivių ir
studentų kūno kultūros plėtojimas bei fizinių galių
didinimas: per pamokas ir treniruotes jie aktyviai
bendrauja su moksleiviais ir studentais, praveda įvairias
mankštas ir pratybas, sportinius žaidimus, organizuoja
varžybas, rengia testus ir atsiskaitymus, dirba
individualiai, atsižvelgdami į kiekvieno moksleivio ar
studento asmeninį fizinį pajėgumą ir galimybes, vertina
moksleivių ir studentų darbą pamokose bei

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

688/1 365

LPK-2005

praktiniuose užsiėmimuose. Pamokos ir treniruotės
vyksta sporto salėse, stadionuose, baseinuose
naudojant įvairų sportinį inventorių – kamuolius,
lankus, skersinius, treniruoklius ir pan. Treneriai turi
būti geri psichologai, turi suprasti ir įvertinti moksleivių
fizinės raidos ypatybes, pastebėti ir įvertinti jų
pastangas bei pažangą. Bendrojo lavinimo, profesinių ir
papildomojo ugdymo institucijų sporto mokytojams
(treneriams) yra suteikiamos atitinkamos jaunesniojo
mokytojo (trenerio), mokytojo (trenerio), vyresniojo
mokytojo (trenerio), mokytojo (trenerio) metodininko ir
mokytojo (trenerio) eksperto kvalifikacinės kategorijos.
Sporto treneriai – tai tam tikros sporto šakos
specialistai, rengiantys sportininkus varžyboms ir
profesionaliai sportinei veiklai. Jų darbas – intensyvios
treniruotės, kad būtų maksimaliai panaudotos
sportininkų fizinės galios. Sportinio sveikatingumo
specialistai dirba su įvairaus amžiaus žmonėmis sporto
ir sveikatingumo grupėse, padeda atkurti ar didinti
žmonių fizinį pajėgumą. Šios srities specialistai dirba
fizinės reabilitacijos, sveikatingumo, sporto centruose ir
pan.
347503

Sporto instruktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sporto instruktorius

Description:

347504

Sporto teisėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sporto teisėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris teisėjauja sporto varžybose ir užtikrina
žaidimo taisyklių laikymąsi. Stebi visas rungtynes ir
atkreipia dėmesį į visus pažeidimus, fiksuoja laiką ir
nustato rungtynių pertraukas. Jei nenumatytas įvykis
sukliudė įprastą rungtynių eigą ir jei tam tikros sporto
šakos taisyklės numato papildomą rungtynių trukmę,
sprendžia, kokia turėtų būti rungtynių pratęsimo
trukmė@. Sporto teisėjui gali tekti susidurti su žaidėjų
ar žiūrovų priešiškumu, kurie gali apskųsti sprendimus.
Esant ginčytinai situacijai, tik komandos kapitonas gali
kreiptis į teisėją dėl priimto sprendimo. Tokiu atveju
teisėjas mandagiai turi išaiškinti situaciją ir tęsti
rungtynes. Teisėjas dėvi uniformą, kuri skiriasi nuo
žaidėjų aprangos.

Explanatory
notes:

347505

Sportininkas profesionalas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sportininkas profesionalas

Description:

347507

Treniruoklių salės instruktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Treniruoklių salės instruktorius

Description:
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348

Jaunesnieji religinių profesijų darbuotojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Jaunesnieji religinių profesijų darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji religinių profesijų specialistai dalyvauja
religinio darbo praktikoje, skiria savo gyvenimą
kontempliatyviai maldai ar meditacijai, skaito
pamokslus ir propaguoja savo atstovaujamos religijos
tiesas. Pagrindinės atliekamos užduotys: dalyvavimas
religinio darbo praktikoje; savo gyvenimo skyrimas
kontempliatyviai maldai ar meditacijai; pamokslų
skaitymas ir savo atstovaujamos religijos tiesų
propagavimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas
kitiems darbuotojams. Šios grupės profesijos
priskiriamos tokiam pogrupiui: 3480 Jaunesnieji
religinių profesijų specialistai

Explanatory
notes:

3480

Jaunesnieji religinių profesijų specialistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Jaunesnieji religinių profesijų specialistai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji religinių profesijų specialistai dirba religinį Explanatory
darbą, skiria savo gyvenimą kontempliatyviai maldai ar notes:
meditacijai, skaito pamokslus ir propaguoja savo
atstovaujamos religijos tiesas. Atliekamos užduotys: (a)
dalyvavimas religinio darbo praktikoje; (b) gyvenimas
nuo pasauliečių atskirtoje bendruomenėje ir jos
taisyklių laikymasis; (c) savo gyvenimo skyrimas
kontempliatyviai maldai ar meditacijai; (d) pamokslų
skaitymas ir tam tikro tikėjimo mokymų ir tiesų
propagavimas; (e) panašių užduočių atlikimas; (f)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 3480 01 Keliaujantis
pamokslininkas 3480 02 Novicijus 3480 03 Parapijos
darbuotojas 3480 04 Pamokslininkas pasaulietis

348001

Keliaujantis pamokslininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keliaujantis pamokslininkas

Description:

348002

Novicijus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Novicijus

Description:

348003

Parapijos darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Parapijos darbuotojas

Description:
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348004

Pamokslininkas pasaulietis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pamokslininkas pasaulietis

Description:

348005

Religinės bendruomenės darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Religinės bendruomenės darbuotojas

Description:

348006

Zakristijonas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Zakristijonas

Description:

4

Jaunesnieji tarnautojai

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinė grupė

Level name:

Major group

Pavadinimas:

Jaunesnieji tarnautojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji tarnautojai užrašo, registruoja, tvarko,
saugo, skaičiuoja, įveda į kompiuterį, suranda
informaciją, kurios reikia kokiam nors klausimui
išspręsti, bei atlieka kitas jiems priklausančias pareigas,
susijusias su piniginėmis operacijomis, kelionių
organizavimu, informacijos paieška, klientų
informavimu, susitikimų organizavimu. Daugumai šios
pagrindinės grupės profesijų reikia antrojo ISCO
kvalifikacijos lygmens. Šios pagrindinės grupės
darbuotojų pagrindinės atliekamos užduotys:
stenografavimas, spausdinimas mašinėle; darbas su
tekstų redaktoriais, kompiuteriu ir kita biuro technika;
duomenų suvedimas į kompiuterį; sekretorės pareigų
atlikimas; skaitmeninių duomenų registravimas ir
skaičiavimas; atsargų, produktų ir transporto
registravimas; informacijos apie keleivinį ir krovininį
transportą registravimas; bibliotekos tarnautojo
(sekretorės) pareigų atlikimas; dokumentų pildymas;
pareigų, susijusių su pašto tarnybos paslaugomis,
atlikimas; spausdinimui skirtos medžiagos rengimas ir
taisymas; rašymas neraštingų asmenų vardu; piniginių
operacijų atlikimas; darbas, susijęs su kelionių
organizavimu; klientų informavimas ir susitikimų
skyrimas; telefono komutatoriaus valdymas. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Explanatory
notes:

ISCO
kvalifikacijos
lygis:

2
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41

Įstaigų tarnautojai

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogrupis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Įstaigų tarnautojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Įstaigų tarnautojai registruoja, tvarko, saugo, suranda
informaciją, kurios reikia kokiam nors klausimui
išspręsti, bei skaičiuoja finansinius, statistinius ir kitus
skaitmeninius duomenis. Šio pagrindinio pogrupio
darbuotojų atliekamos užduotys: stenografavimas,
spausdinimas mašinėle; darbas su tekstų redaktoriais,
duomenų įvedimo, skaičiavimo, apskaitos ir panašia
biuro technika; sekretorės pareigų atlikimas; apskaitos,
buhalterinių, statistinių, draudimo statistikos ir kitų
skaitmeninių duomenų registravimas ir skaičiavimas;
gamybos tvarkaraščių, turimų atsargų kiekio ir prekių
pristatymo nustatytu laiku registravimas; informacijos,
susijusios su keleivinio ir krovinio transporto srautų
paskirstymu ir tvarkaraščių sudarymu ir derinimu,
tvarkymas ir registravimas; bibliotekos tarnautojo
(sekretorės) pareigų atlikimas; dokumentų pildymas;
pareigų, susijusių su pašto tarnybos paslaugomis,
atlikimas; spausdinimui skirtos medžiagos rengimas ir
taisymas; rašymas neraštingų asmenų vardu; bendrųjų
sekretorės pareigų atlikimas, komutatoriaus valdymas.
Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pagrindinio pogrupio profesijos
toliau skirstomos į tokias grupes: 411 Sekretoriai ir
klavišinių įtaisų operatoriai 412 Apskaitos, statistikos ir
finansų tarnautojai 413 Materialinių vertybių apskaitos
ir transporto tarnautojai 414 Bibliotekų, pašto ir
giminiškų profesijų tarnautojai 419 Kiti įstaigų
tarnautojai

Explanatory
notes:

411

Sekretoriai ir klavišinių įtaisų operatoriai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Sekretoriai ir klavišinių įtaisų operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Sekretoriai ir klavišinių įtaisų operatoriai užrašo žodinę Explanatory
arba rašytinę informaciją popieriuje arba mašinos
notes:
skaitoma forma, dirba su apskaitos ar skaičiavimo
įranga, redaguoja, šifruoja arba perrašo
korespondenciją ar kitus dokumentus, kad jie atitiktų
kanceliarijos standartus, ir atlieka kitas sekretorių
pareigas. Pagrindinės atliekamos užduotys:
diktuojamos arba kitokiu būdu perteikiamos
medžiagos stenografavimas, rašymas spausdinimo
mašinėle ant popieriaus ar naudojant tekstų
redaktorius ar teletaipą; tiesioginis įvairių duomenų
įvedimas į elektroninę įrangą arba naudojant
perfokortas ar specialias juostas; darbas su apskaitos ar
skaičiavimo mašinomis; korespondencijos ir
dokumentų redagavimas, šifravimas ir perrašymas, kad
jie atitiktų kanceliarijos standartus; įvairių sekretorių
pareigų atlikimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas
kitiems darbuotojams. Šios grupės profesijos toliau
skirstomos į tokius pogrupius: 4111 Stenografininkai ir
mašininkai 4112 Tekstų tvarkybos operatoriai ir
giminiškų profesijų tarnautojai 4113 Duomenų įvesties
operatoriai 4114 Skaičiavimo mašinų ir kompiuterių
operatoriai 4115 Sekretoriai
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4111

Stenografininkai ir mašininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Stenografininkai ir mašininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Stenografininkai ir mašininkai stenografuoja žodinę ar Explanatory
rašytinę informaciją ir po to rašomąja mašinėle
notes:
spausdina ją ant popieriaus. Atliekamos užduotys: (a)
diktuojamos ar kitaip pateikiamos informacijos
stenografavimas; (b) stenogramų spausdinimas
rašomąja mašinėle; (c) kai kurių tarnautojų pareigų,
tokių kaip kopijavimas ar dokumentų archyvo
sudarymas, atlikimas; (d) panašių užduočių atlikimas;
(e) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pagrindinio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 4111 01 Rašomosios
mašinėlės operatorius 4111 02 Stenografininkas 4111
03 Raštinės mašininkas 4111 04 Kopijavimo mašininkas

411101

Rašomosios mašinėlės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rašomosios mašinėlės operatorius

Description:

411102

Stenografininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stenografininkas

Description:

411103

Raštinės mašininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Raštinės mašininkas

Description:

411104

Kopijavimo mašininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kopijavimo mašininkas

Description:

411105

Mašininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mašininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Iš diktofono įrašų, rašytinių ir spausdintinių ar kitų
Explanatory
šaltinių kompiuteriu arba rašomąja mašinėle spausdina notes:
pranešimus, ataskaitas, laiškus ir kitokius dokumentus:
iš rankraščių ar įrašytų garsajuosčių spausdina laiškus,
atmintines ir kitokią panašią medžiagą; pagal
instrukcijose ar raštvedybos taisyklėse numatytą arba
pagal savo nuožiūra sudarytą formą spausdina
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statistinius duomenis ar kitokią informaciją ; užpildo
įvairias formas, spausdina sąskaitas, pavedimus,
draudimo polisus ir kitokius dokumentus bei daro
trafaretus; tikrina atspausdintus rašinius ir taiso klaidas.
Gali atlikti ribotą kanceliarijos darbuotojo darbą. Gali
būti paskirta tam tikros srities rašiniams ar spaudiniams
spausdinti.
411106

Mašininkas stenografininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mašininkas stenografininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Rašikliu arba stenografavimo mašinėle pažodžiui
Explanatory
stenografuoja posėdžio dalyvių pasisakymus: dalyvauja notes:
susirinkimuose, paskaitose, teismo posėdžiuose ir
kituose renginiuose bei sparčiuoju stenografijos būdu
pažodžiui protokoluoja dalyvių pasisakymus ;
stenografuotą medžiagą diktuoja mašininkui ar į
diktofoną, arba perduoda stenografinius užrašus
mašininkui transkribuoti. Gali būti paskirta atitinkamai
pagal lankomų posėdžių ar susirinkimų pobūdį. Atlieka
mašininko pareigas.

4112

Tekstų tvarkybos operatoriai ir giminiškų profesijų tarnautojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Tekstų tvarkybos operatoriai ir giminiškų profesijų
tarnautojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tekstų tvarkybos operatoriai ir giminiškų profesijų
tarnautojai įveda, redaguoja ir spausdina įvairius
dokumentus, naudodami tekstų redagavimo sistemą,
siunčia ir gauna informaciją ir dokumentus teletaipu,
faksu arba kitais įrenginiais. Atliekamos užduotys: (a)
korespondencijos, dalykinių ir kitų dokumentų
įvedimas į tekstų redagavimo sistemą; (b) teksto
maketo ir formato planavimas ir parinkimas, jei
nenurodoma iš anksto; (c) surinkto teksto keitimas,
pertvarkymas ir redagavimas; (d) naudojimasis
spausdintuvu, kuris paprastai būna prijungtas prie
tekstų redagavimo sistemos; (e) informacijos ir
dokumentų siuntimas ir priėmimas teletaipu, faksu
arba kitais įrenginiais; (f) kai kurių tarnautojų pareigų
atlikimas; (g) panašių užduočių atlikimas; (h)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 4112 01 Telefakso operatorius
4112 02 Telegrafo operatorius 4112 03 Telekso
operatorius 4112 04 Tekstų redagavimo operatorius

Explanatory
notes:

411201

Telefakso operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telefakso operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Telefakso operatoriai maketuoja, redaguoja, spausdina
įvairius dokumentus, siunčia ir priima informaciją bei
dokumentus telefaksu: kuria informacijos archyvus,
peržiūri katalogus, kopijuoja dokumentus, raštus bei
kitokius spaudinius; pagal raštvedybos taisykles
Widow’s terpės Word rengykle bei naudodami visas
papildomas programas kompiuteriu renka tekstus,

Explanatory
notes:
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maketuoja įvairius dokumentus; apskaičiuoja,
sugrupuoja, įformina dokumentus ir įvairius techninius
aprašus, naudodami Excel programą sudaro grafikus;
spausdintuvu išspausdina parengtus dokumentus,
siunčia ir priima informaciją bei dokumentus telefaksu
arba elektroniniu paštu. Kai kuriose įstaigose telefakso
operatoriai atlieka sekretoriato darbus: pagal
raštvedybos taisykles tvarko ir įformina dokumentus,
priima ir išsiunčia dalykinę korespondenciją, teikia
informaciją klientams, tvarko dokumentų apskaitą ir kt.
411202

Telegrafo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telegrafo operatorius

Description:

411203

Telekso operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telekso operatorius

Description:

411204

Tekstų redagavimo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstų redagavimo operatorius

Description:

411205

Informacijos perdavimo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Informacijos perdavimo operatorius

Description:

411206

Teletaipo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teletaipo operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Siunčia ir priima pranešimus teletaipu: sudaro ryšį su
kitu teletaipu ar teletaipų tinklu; siunčia pranešimus
paspausdamas teletaipo aparato klavišus; priima
pranešimus ir išima juos iš teletaipo aparato; praneša
apie nesklandumus viršininkui arba telekomunikacijų
paslaugų centrui.

Explanatory
notes:

411207

Teletaipininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teletaipininkas

Description:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

695/1 365

LPK-2005

4113

Duomenų įvesties operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Duomenų įvesties operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Duomenų įvesties operatoriai įveda skaitmeninę ir kitą Explanatory
informaciją į elektroninę įrangą tolesniam tos
notes:
informacijos apdorojimui ir perdavimui arba įveda
duomenis į perforavimo įrangą, naudodami perfokortas
ir juostas. Atliekamos užduotys: (a) skaitmeninės ir
kitos informacijos suvedimas iš pirminių šaltinių į
duomenų saugojimo ir apdorojimo įrenginius,
suderintus su kompiuteriu; (b) informacijos įvedimas iš
pirminių šaltinių į perfokortas ar perforacines juostas;
(c) įvestos informacijos taisymas, kai to reikia; (d)
panašių užduočių atlikimas; (e) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai:
4113 01 Duomenų įvesties operatorius 4113 02
Duomenų įvesties į kompiuterį operatorius 4113 03
Kompiuterininkas

411301

Duomenų įvesties operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Duomenų įvesties operatorius

Description:

411302

Duomenų įvesties į kompiuterį operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Duomenų įvesties į kompiuterį operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Renka tekstus, juos tvarko teksto rengyklėmis,
maketuoja knygas, laikraščius, brošiūras ir kt. Šios
srities specialistai turi būti gerai įvaldę kompiuterinę
techniką, įvairių spaudos leidinių maketavimą,
skenavimą, išmanyti spausdinimą bei kompozicijos ir
dizaino pagrindus. Jie vartoja tokią kompiuterinę
programine įrangą, kaip teksto rengyklė Windows
Word, grafikų rengyklė Corel Draw, leidybos sistema
Page Maker ir kt: renka tekstus, puslapyje išdėsto
tekstą, paveikslus ir iliustracijas, naudodamiesi grafikų
programomis braižo įvairias geometrines figūras, jas
didina, mažina, pasuka, nuspalvina, kuria įvairius
ženklus, logotipus, blankus, reklaminius bukletus,
plakatus, skenuotus vaizdus apdoroja, retušuoja,
sumontuoja.

Explanatory
notes:

411303

Kompiuterininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompiuterininkas

Description:
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4114

Skaičiavimo mašinų ir kompiuterių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Skaičiavimo mašinų ir kompiuterių operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Skaičiavimo mašinų ir kompiuterių operatoriai dirba su Explanatory
apskaitos ir skaičiavimo mašinomis. Atliekamos
notes:
užduotys: (a) darbas su apskaitos įrenginiais, fiksuojant
verslo operacijas; (b) darbas su elektrinėmis ir
mechaninėmis mašinomis aritmetiniams skaičiavimams
atlikti; (c) panašių užduočių atlikimas; (d) vadovavimas
kitiems darbuotojams. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: 4114 01 Sąskaitybos kompiuterio
operatorius 4114 03 Buhalterinio kompiuterio
operatorius 4114 04 Skaičiavimo mašinos operatorius
4114 05 Sąskaitų faktūrų išrašymo kompiuteriu
operatorius

411401

Sąskaitybos kompiuterio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sąskaitybos kompiuterio operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Valdo elektrinį ar rankinį skaičiavimo aparatą, atliekantį Explanatory
aritmetinius veiksmus: nustato mašiną atitinkamam
notes:
skaičiavimo procesui, parenka reikiamą buhalterinę
formą ar kortą ir įdeda ją į aparatą; patikrina čekius,
pinigų išėmimo iš banko ir depozitinius išrašus, kvitus ir
kitus dokumentus; chronologine ar kitokia nustatyta
tvarka surūšiuoja dokumentus pagal nustatytus
punktus; valdo skaičiuotuvus ar elektronines
skaičiavimo mašinas. Gali būti atitinkamai paskirti pagal
naudojamų aparatų tipą.

411403

Buhalterinio kompiuterio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Buhalterinio kompiuterio operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Valdo kompiuterinę buhalterinių duomenų apie atliktus Explanatory
finansinius sandorius įvedimo programą, atlieka
notes:
skaičiavimus ir parengia algalapius, paraiškas ir atlieka
kitokias sąskaitybos duomenų registravimo užduotis:
parenka tinkamą buhalterinę formą ir įveda ją į
kompiuterį; tikrina važtaraščius, čekius ir kitus
dokumentus; registruoja duomenis popieriuje ir
apskaičiuoja bei užregistruoja galutines sumas ir kitų
skaičiavimų rezultatus. Gali parengti sąskaitas ir
važtaraščius, atlikti įvairias kanceliarines užduotis,
susijusias su buhalterine apskaita. Gali būti paskirtas
atitinkamai pagal valdomos buhalterinės programos
arba pagal atliekamų operacijų pobūdį.

411404

Skaičiavimo mašinos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skaičiavimo mašinos operatorius

Description:
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411405

Sąskaitų faktūrų išrašymo kompiuteriu operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sąskaitų faktūrų išrašymo kompiuteriu operatorius

Description:

411406

Pajamavimo kompiuterio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pajamavimo kompiuterio operatorius

Description:

4115

Sekretoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Sekretoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Sekretoriai naudoja rašomąsias mašinėles ir tekstų
Explanatory
parengimo įrangą (kompiuterius) korespondencijai ir
notes:
kitiems dokumentams rašyti, taisyti ir redaguoti, tvarko
gaunamąją ir siunčiamąją korespondenciją, peržiūri ir
atrenka susitikimų ir pasitarimų prašymus, tvarko
darbuotojų atleidimų įsakymų, atostogų prašymų ir
kitų raštų apskaitą, organizuoja ir tvarko raštvedybos
sistemą, savo iniciatyva tvarko kasdieninę
korespondenciją. Atliekamos užduotys: (a)
korespondencijos, protokolų, ataskaitų ir pranešimų
redagavimas, tvarkymas ir užrašymas iš žodinių ir
rašytinių šaltinių, kad jie atitiktų kanceliarijos
standartus, naudojant rašomąją mašinėlę arba tekstų
rengimo įrangą; (b) gaunamosios ir siunčiamosios
korespondencijos tvarkymas; (c) korespondencijos,
pašto, raštų ir kitų dokumentų peržiūrėjimas,
registravimas ir paskirstymas; (d) susitikimų ir
pasitarimų prašymų peržiūrėjimas ir atrinkimas,
pagalba juos organizuojant; (e) darbuotojų atleidimų
įsakymų, atostogų prašymų ir kitų raštų registravimas ir
kontrolė; (f) raštvedybos organizavimas ir priežiūra; (g)
savarankiškas kasdieninės korespondencijos tvarkymas;
(h) panašių užduočių atlikimas; (i) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 4115
01 Sekretorius 4115 02 Sekretorius stenografininkas
4115 03 Spausdinantis sekretorius stenografininkas
4115 04 Tekstų redagavimo sekretorius

411501

Sekretorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sekretorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Sekretoriai informuoja klientus ir įstaigos darbuotojus, Explanatory
atlieka kanceliarinius darbus. Sekretorės atsakingos už notes:
įvairų administracinį bei kanceliarinį darbą, kuris yra
būtinas sėkmingai ir planingai įstaigos veiklai. Joms
reikia kruopštumo, lankstumo, nes tenka bendrauti su
įvairaus lygio žmonėmis, taip pat daugelio kitų įgūdžių:
priima, saugo ir kaupia visą joms perduodamą
informaciją; pagal savo kompetenciją tvarko
raštvedybą; turi mokėti greitai ir tiksliai užrašyti joms
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diktuojamą medžiagą, spausdinti elektroninėmis
rašomosiomis mašinėlėmis; turi mokėti pačios prižiūrėti
mašinėles ir taisyti smulkius gedimus; spausdina
kompiuteriu iš rankraščių ir spausdintų originalų, taip
pat diktuojant užrašyti akluoju dešimties pirštų
metodu; dirba kompiuteriu, naudojasi teksto rengykle
ir programų paketais; rengia dalykinę korespondenciją
ir yra atsakingos už bylų formavimą, saugojimą ir
atidavimą į archyvą; dalyvauja posėdžiuose ir
pasitarimuose, juos protokoluoja, organizuoja
lankytojų, interesantų ar svečių priėmimus bei kt.
Sekretoriai privalo mokėti bendrauti nors viena
užsienio kalba.
411502

Sekretorius stenografininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sekretorius stenografininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Įvairią diktuojamą ir kitokią medžiagą užrašo
stenografiniais ženklais, transkribuoja juos į
spausdintinę formą bei atlieka kai kurias kasdienines
biuro užduotis: stenografiniais ženklais užrašo
diktuojamus laiškus, pranešimus ir kitą medžiagą;
spausdina medžiagą iš stenografinių užrašų, įrašų
diktofone ir kitų šaltinių; susitaria dėl susitikimų su
vadovu ir primena jam jų laiką ir vietą; atsako į
klausimus ir telefono skambučius, skambina pati;
pateikia vadovui asmeninę ir kitą svarbią
korespondenciją ir pagal raštvedybos taisykles tvarko
eilinę korespondenciją; tvarko specialią dokumentų
registracijos knygą. Gali naudotis stenografavimo
mašinėle.

Explanatory
notes:

411503

Spausdinantis sekretorius stenografininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spausdinantis sekretorius stenografininkas

Description:

411504

Tekstų redagavimo sekretorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstų redagavimo sekretorius

Description:

411505

Teismo posėdžių sekretorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teismo posėdžių sekretorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris rašo teismo posėdžių ir kiekvieno atskiro Explanatory
procesinio veiksmo, atliekamo ne posėdyje, protokolus. notes:
posėdžių sekretorius. Teismo posėdžio protokole
nurodoma: posėdžio vieta ir data, jo pradžios ir
pabaigos laikas; posėdžio pirmininko vardas, pavardė ir
pareigos; dalyvaujančių teisėjų vardai ir pavardės,
posėdžių sekretorius; nagrinėjamas klausimas;
duomenys apie dalyvaujančius byloje asmenis;
dalyvaujantys liudytojai ir ekspertai; kiti posėdyje
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dalyvaujantys oficialūs asmenys; teismo veiksmų
nuosekli tvarka ir jų rezultatai; teismo sprendimai;
dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimai ir
pasisakymai; įrašas apie liudytojų ir ekspertų įspėjimą
dėl atsakomybės; liudytojų ir ekspertų parodymai;
dalyvaujantiems byloje asmenims, liudytojams ir
ekspertams pateikti klausimai ir atsakymai į juos;
dokumentų ir kitų įrodymų apžiūros duomenys; ginčų
turinys; faktai, kuriuos dalyvaujantys byloje asmenys
prašė pažymėti protokole; tvarkos pažeidimai bei kiti
nepagarbos teismui faktai, įspėjimai, baudos ir kitos
procesinio poveikio priemonės; kad nutarimas ar kitas
sprendimas perskaitytas garsiai. Protokole turi būti kiek
galima tiksliau ir išsamiau atspindėta teismo posėdžio
eiga ir visos kalbos. Raštu pateikti ir pasirašyti liudytojų
parodymai, ekspertų išvados ar kitų proceso dalyvių
paaiškinimai pridedami prie protokolo kaip jo sudėtinė
dalis. Žodžiu apklaustas liudytojas savo parodymus gali
taip pat pateikti raštu. Jie pridedami prie protokolo.
Garso įrašai, videoįrašai ar kino juostos, kuriuos
posėdžio metu daro teismas, pridedami prie protokolo
ir jame tai pažymima. Atspausdintą protokolą pasirašo
teismo pirmininkas ir posėdžių sekretorius.
411506

Sekretorius referentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sekretorius referentas

Description:

411507

Sekretorius mašininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sekretorius mašininkas

Description:

411508

Vedėjas-sekretorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vedėjas-sekretorius

Description:

411509

Raštvedys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Raštvedys

Description:

411510

Sekretorius-kompiuterio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sekretorius-kompiuterio operatorius

Description:
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411511

Inspektorius sekretorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Inspektorius sekretorius

Description:

412

Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai renka,
Explanatory
tvarko, apdoroja ir skaičiuoja apskaitos, sąskaitybos,
notes:
statistinius, finansinius ir kitus skaitmeninius duomenis
ir atlieka pagalbines pinigines operacijas, susijusias su
verslo reikalais. Pagrindinės atliekamos užduotys:
buhalterinės apskaitos tvarkymas ir buhalterinių
skaičiavimų atlikimas; gamybos vieneto išlaidų
skaičiavimas; darbo užmokesčio skaičiavimas ir kartais
jo mokėjimas; pagalbinių piniginių operacijų, susijusių
su verslo reikalais atlikimas; statistinių ir draudimo
statistikos duomenų rinkimas, saugojimas ir
skaičiavimas; tarnautojų pareigų, susijusių su bankų ar
panašių institucijų finansinėmis operacijomis, atlikimas.
Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šios grupės profesijos toliau skirstomos
į tokius pogrupius: 4121 Apskaitos ir buhalterijos
tarnautojai 4122 Statistikos ir finansų tarnautojai

4121

Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai padeda tvarkyti
buhalterinę apskaitą, atlikti buhalterinius skaičiavimus,
apskaičiuoti darbo užmokestį, gamybos kaštus bei
mokėti pinigus. Atliekamos užduotys: (a) apskaitos ir
sąskaitybos knygų tvarkymas; (b) būtinų skaičiavimų
atlikimas; (c) kitų ribotos apimties apskaitos ir
buhalterijos funkcijų atlikimas; (d) gamybos vieneto
savikainos skaičiavimas pagal esamus dokumentus; (e)
darbo užmokesčio skaičiavimas pagal dirbtų valandų
skaičių arba individualiai darbuotojo atliktą darbą; (f)
pagalbinių piniginių operacijų atlikimas ir apskaita,
kartais ir atlyginimų mokėjimas; (g) panašių užduočių
atlikimas; (h) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 4121 01 Aukciono
įstaigos tarnautojas 4121 02 Audito įstaigos
tarnautojas 4121 03 Apskaitos tvarkytojas 4121 04
Sąskaitų faktūrų tvarkytojas

Explanatory
notes:

412101

Aukciono įstaigos tarnautojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aukciono įstaigos tarnautojas

Description:
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412102

Audito įstaigos tarnautojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audito įstaigos tarnautojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Padeda auditoriams atlikti nepriklausomą įmonės
Explanatory
finansinės veiklos tyrimą, pateikti išvadas: parengia ir
notes:
analizuoja finansines ataskaitas bei mokesčių
mokėjimą, atlieka informacinių sistemų analizę, teikia
šią informaciją verslininkams, dirbantiems visose verslo
srityse, pramonės įmonių vadovams bei įmonių
akcininkams; teikia informaciją įmonių steigimo
klausimais, gali įvertinti verslo efektyvumą, gali
konsultuoti vadovą ar įmonę rengiant verslo planus,
patarti kuriant bendras įmones su užsienio partneriais.
Gali specializuotis prekybos, gamybos, finansinio
tarpininkavimo, bankininkystės srityse. Nuolat stebi, ar
deramai mokami mokesčiai, ar išlaidos neprieštarauja
įstatymams bei Vyriausybės nutarimams

412103

Apskaitos tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apskaitos tvarkytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tvarko įmonės vienos srities finansinius sandorius, pvz., Explanatory
gaunamas ar išmokamas sąskaitas, arba atlieka kitokias notes:
ribotas buhalterines funkcijas: patikrina atitinkamų
dokumentų tikslumą ir atlieka atitinkamus skaičiavimus;
vykdo ir tikrina registraciją bei įveda duomenis į
didžiąją buhalterinę knygą, reguliariai už atitinkamą
laikotarpį suveda balansus. Gali vykdyti atsargų
patikrinimą, skaičiuoti komisinius, nuolaidų ir procentų
tarifus bei vykdyti kitokią atitinkamą veiklą. Paprastai
dirba ekonomistui prižiūrint.

412104

Sąskaitų faktūrų tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sąskaitų faktūrų tvarkytojas

Description:

412105

Sąskaitybos tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sąskaitybos tvarkytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Apskaičiuoja atlyginimus, medžiagas, valdymo ir kitas
Explanatory
įmonės išlaidas: surenka skaičiavimams reikalingus
notes:
duomenis, pvz., tvarkaraščių, algalapių, gamybos
registrų, medžiagų apskaitos ir pan. dokumentų įrašus;
apskaičiuoja vienetines įvairių operacijų ar produktų
kainas ir pateikia gautą informaciją reikalaujama forma.
Gali rengti išsamią ataskaitą, kurioje teikiamos
galutinės išlaidos, pardavimo kainos ir pelnas.
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412106

Įstaigos grynųjų pinigų kasininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įstaigos grynųjų pinigų kasininkas

Description:

412107

Darbo užmokesčio skaičiuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbo užmokesčio skaičiuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pagal registracijos duomenis ar dirbtų valandų skaičių Explanatory
apskaičiuoja kiekvieno darbuotojo atlyginimus: pagal
notes:
dirbtas valandas, apmokėjimo tarifus, viršvalandžius,
premijas ar vienetinį uždarbį registruoja individualius
atlyginimų įrašus, apskaičiuoja mokesčių atskaitymus,
socialinį draudimą ir kitus įnašus; apskaičiuoja
kiekvienam darbuotojui priklausančias mokėjimo
sumas ir tai detaliai registruoja algalapiuose; parengia
išmokėjimų ir atskaitymų santraukas. Gali parengti
išmokėjimo čekius ir išskirstyti parengtus algų paketus.

412108

Buhalterijos tarnautojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Buhalterijos tarnautojas

Description:

412109

Buhalteris apskaitininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Buhalteris apskaitininkas

Description:

412111

Iždininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Iždininkas

Description:

412112

Apskaitininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apskaitininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Apskaitininkai skaičiuoja, klasifikuoja, fiksuoja ir tikrina
organizacijos vykdomas ūkines operacijas bei jų
skaitines išraiškas. Apskaitininkai priskiriami prie
žemesniosios grandies finansų ir buhalterijos
darbuotojų. Darbo sudėtingumas bei apimtis ir
apskaitininkų kvalifikacijai keliami reikalavimai
priklauso nuo įmonės kategorijos. Didelių įmonių
apskaitininkai atlieka tam tikro baro buhalterinę
apskaitą, darbas yra specializuotas ir atitinka jų darbo

Explanatory
notes:
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sritį. Tai gali būti pirkimų-pardavimų, žaliavų ir atsargų,
ilgalaikio turto, nuosavybės, gamybos išlaidų, pelno
(nuostolio), griežtos atskaitomybės, darbo užmokesčio
apskaita ir kt. Mažesnių įmonių apskaitininkai atlieka
beveik visus finansų ir buhalterijos padalinio darbus ir
savo žiniomis turi prilygti buhalterio (finansininko)
kvalifikacijai. Apskaitininkai fiksuoja įmonės turtą ir
skolas, veda pajamų ir išlaidų žiniaraščius, pildo kitus
buhalterinius registrus, rengia ataskaitas vadovybei ir
vartotojams. Tokiose firmose apskaitininkai turi mokėti
įforminti bankų dokumentus, jiems tenka dirbti su
įvairia skaičiavimo technika, todėl privalo turėti darbo
su ja įgūdžių.
412113

Apskaitininkas kasininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apskaitininkas kasininkas

Description:

412114

Apskaitos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apskaitos operatorius

Description:

4122

Statistikos ir finansų tarnautojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Statistikos ir finansų tarnautojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Statistikos ir finansų tarnautojai renka, tvarko ir
Explanatory
skaičiuoja statistinius ar draudimo statistikos duomenis notes:
bei atlieka tarnautojų pareigas, susijusias su bankų ar
kitų finansinių institucijų operacijomis. Atliekamos
užduotys: (a) statistikos ir draudimo duomenų,
gaunamų iš įprastinių ar specialių šaltinių, rinkimas ir
tvarkymas; (b) sumų, vidurkių, procentų ir kitų
duomenų rodiklių skaičiavimas ir pateikimas
reikalaujama lentelių forma; (c) finansinių dokumentų
rengimas, palūkanų, brokerių komisinių ar žyminių
mokesčių skaičiavimas; (d) klientų ar darbdavio vardu
perkamų ir parduodamų akcijų, obligacijų ir kitų
vertybinių popierių apskaita; (e) panašių užduočių
atlikimas; (f) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 4122 01 Draudimo
įstaigos statistikos tarnautojas 4122 02 Taisymų
tvarkytojas 4122 03 Maklerių įstaigos tarnautojas 4122
04 Įkeitimo tvarkytojas

412201

Draudimo įstaigos statistikos tarnautojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Draudimo įstaigos statistikos tarnautojas

Description:
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412202

Taisymų tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Taisymų tvarkytojas

Description:

412203

Maklerių įstaigos tarnautojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Maklerių įstaigos tarnautojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tarpininkauja perkant ir parduodant vertybinius
Explanatory
popierius, vykdo finansines operacijas privačiame ir
notes:
valstybiniame sektoriuose: atlieka specializuotas
kanceliarines užduotis, susijusias su finansiniais banko
sandoriais, investicijų biržomis ar kitomis finansinėmis
organizacijomis; dirba vertybinių popierių biržose,
finansų maklerio įmonėse, investicinėse bendrovėse,
bankuose, kur aptarnauja klientus, norinčius investuoti
savo pinigus į akcijas, obligacijas, kitus vertybinius
popierius arba norinčius juos parduoti; apklausia
klientus, parengia finansinius dokumentus, tvarko
papildomus dokumentus ir tvarko sandorius klientų,
norinčių gauti paskolas už vertybinius popierius; tvarko
obligacijų, akcijų ar kitų vertybinių popierių, pirktų ar
parduotų kliento ar darbdavio vardu registraciją;
apskaičiuoja procentus ar brokerio paslaugų kainą ir
muito mokestį; seka akcijų rinkos pokyčius, akcijų kainų
kilimą ir kritimą, paklausą ir pasiūlą, prekiauja akcijomis
biržoje ir investuoja laisvas įmonių lėšas; gali dirbti su
įvairiais vertybiniais popieriais arba specializuotis pagal
vienos kategorijos finansines priemones. Atlieka kitas
kanceliarines užduotis, susijusias su finansiniais
sandoriais, teikia savo klientams įvairias paslaugas:
pataria, kur ir kaip investuoti, sudaro akcijų portfelius,
veda įmonių finansinę apskaitą, rengia finansines
ataskaitas, pristato įmonę vertybinių popierių rinkoje,
atlieka vertybinių popierių rinkos tyrimus. Svarbi
maklerių įstaigos tarnautojų darbo dalis – naujų klientų
ieškojimas ir duomenų kaupimas. Gali būti paskirtas
atitinkamai pagal sudaromų sandorių rūšį arba pagal
organizacijos, kurioje dirba, tipą.

412204

Įkeitimo tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įkeitimo tvarkytojas

Description:

412205

Kredito tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kredito tvarkytojas

Description:
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412206

Finansų tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Finansų tvarkytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tvarko įmonių ir įstaigų finansinę ir buhalterinę
Explanatory
dokumentaciją, rengia ataskaitas, atlieka planavimo,
notes:
apskaitos ir analizės operacijas. Finansų tvarkytojas –
tai biudžetinių įstaigų, savivaldybių finansų tarnybų,
socialinio draudimo įstaigų darbuotojai, kontrolieriai,
akcinių bendrovių, privačių įmonių buhalteriai
(finansininkai): sudaro biudžetinių ir nebiudžetinių
išlaidų sąmatas, tvarko biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų
sąmatų vykdymo buhalterinę apskaitą, sudaro
periodines ir metines ataskaitas, rengia savivaldybės
biudžeto projektus, vykdo biudžetinį finansavimą,
apskaito biudžeto pajamas ir išlaidas, tvarko įmonės
finansinę ir valdymo apskaitą, apskaičiuoja mokesčius,
analizuoja ir vertina gamybinės ir komercinės veiklos
ekonominius bei statistinius rodiklius; dirba
kompiuteriais, registruoja, tvarko, įveda į kompiuterį
įvairią finansinę informaciją, vykdo jos paiešką,
prireikus išspausdina finansinius dokumentus –
ataskaitas, statistines lenteles, orderius ir pan.

412207

Investicijų tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Investicijų tvarkytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris administruoja įmonės ir teikėjų suteiktas Explanatory
investicijas. Jis rengia finansinių išteklių apžvalgas ir
notes:
investicijų planus, kuriuose numato investavimo būdus.
Bendradarbiauja su įmonės ekonomistais, kai rengia
strateginius investavimo planus, numato investavimo
etapus ir su verslo finansavimu susijusias biudžeto
išlaidas. Investicijų tvarkytojas koordinuoja finansavimo
etapus, kontroliuoja investicijų teikėjų ir kitų, versle
dalyvaujančių organizacijų įsipareigojimų vykdymą,
įsitikina, ar dirbama laikantis įsipareigojimų ir pagal
numatytus terminus. Tvarko investicijų dokumentus.

412208

Hipotekos tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Hipotekos tvarkytojas

Description:

412209

Tarifų tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tarifų tvarkytojas

Description:
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412210

Vertybinių popierių tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vertybinių popierių tvarkytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris atsako už vertybinių popierių apskaitos
Explanatory
dokumentų ir duomenų saugumą. Jis moka naudotis
notes:
tokia kompiuterine vertybinių popierių apskaitos
sistema, kurioje esantys vertybinių popierių apskaitos
duomenys yra apsaugoti nuo nesankcionuoto
naudojimo. Privalo turėti galimybę naudotis atsargine
kompiuterine vertybinių popierių apskaitos sistema,
kurioje galima būtų atlikti vertybinių popierių apskaitos
operacijas, jeigu pagrindinė sistema sugenda arba dėl
kitų priežasčių ja nėra galima naudotis Tvarkytojas
privalo užtikrinti, kad visą darbo dieną darbo vietoje
būtų bent vienas darbuotojas, turintis teisę tvarkyti
vertybinių popierių apskaitą. Jeigu vertybinių popierių
apskaita vedama popieriuje, kiekvienos darbo dienos
pabaigoje vertybinių popierių tvarkytojas privalo
padaryti tos dienos įrašus suvestiniame operacijų
žurnale ir vertybinių popierių sąskaitų kopijas ir jas
palikti saugoti seife arba nedegamoje spintoje, o darbo
savaitės pabaigoje šios kopijos turi būti paliktos
saugoti banko arba Centrinio depozitoriumo
saugyklose. Visi vertybinių popierių apskaitos
dokumentai turi būti laikomi tik užrakintame seife arba
nedegamoje spintoje. Vertybinių popierių apskaita turi
būti atliekama atskiroje patalpoje.

412211

Statistikos įstaigos tarnautojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statistikos įstaigos tarnautojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Statistikos įstaigos tarnautojai renka, tvarko ir įvertina
Explanatory
statistinę informaciją. Jie yra Statistikos departamento notes:
ir jam pavaldžių apskričių bei rajonų statistikos valdybų,
statistinės informacijos rengimo centrų darbuotojai –
ekonomistai, inžinieriai ekonomistai, programuotojai,
informacijos technologijų specialistai ir kt. Statistika
tiria įvairius visuomenės gyvenimo kiekybinius ir
kokybinius aspektus, todėl statistikos įstaigos
tarnautojas specializuojasi vienoje iš statistinių tyrimų
sričių: socialinės statistikos, valstybės finansų, kainų ir
kt.: pagal nustatytas darbo programas renka ir įveda į
kompiuterius apdorojimui skirtus statistinius duomenis,
rengia statistinę informaciją valdžios ir vyriausybinėms
struktūroms, bukletams ir biuleteniams, įmonėms,
įstaigoms ir organizacijoms rengia ir tobulina
statistinės atskaitomybės formas, sudaro jų pildymo
instrukcijas. Statistikai parengia ir atlieka įvairius
atrankinius tyrimus (pvz., namų ūkio, gyventojų
socialinio profilio, žemės ūkio ir kt.), papildančius
statistinę duomenų bazę: pagal iš anksto parengtas
anketas ir klausimų lapus atlieka apklausas įmonėse ir
įstaigose, vykdo šalies gyventojų surašymą; gautus
pirminius duomenis apdoroja kompiuterinėmis
programomis: apskaičiuojamos sumos, vidurkiai,
procentai ir pan.; tikrina informacijos nuoseklumą ir
išsamumą, lygina gautus duomenis ir juos paruošia
apdorojimui. Rezultatai pateikiami statistinių lentelių,
diagramų, grafikų pavidalu, lengvai suprantamu
statistinės informacijos vartotojams. Gali ruošti
ataskaitas pagal turimų šaltinių medžiagą ir pateikti
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faktinę informaciją, siekdamas paaiškinti surinktus
statistinius duomenis.
412212

Mokesčių įstaigos tarnautojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokesčių įstaigos tarnautojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mokesčių įstaigos tarnautojas kontroliuoja mokesčių į
biudžetą apskaičiavimą, jų mokėjimą bei tvarko
mokesčių apskaitą. Mokesčių įstaigos tarnautojai
paprastai yra mokesčių inspekcijos darbuotojai –
mokesčių inspektoriai, inspektorių padėjėjai:
kontroliuoja mokesčių į biudžetą apskaičiavimą, jų
mokėjimą, išieško laiku nesumokėtus mokesčius ir
delspinigius, baudas, paskirsto mokesčius į valstybės ir
savivaldybės biudžetus, tvarko mokesčių mokėtojų
apskaitą, tikrina dokumentus, reikalingus nustatyti, ar
mokestis apskaičiuotas teisingai, gauna iš mokesčių
mokėtojų deklaracijas apie turto įsigijimo šaltinius.
Mokesčių įstaigos tarnautojai dirba kompiuteriais:
registruoja, tvarko, įveda į kompiuterį įvairią mokesčių
informaciją, vykdo jos paiešką, prireikus išspausdina
mokesčių ataskaitas ir kt.

Explanatory
notes:

412213

Gyventojų surašinėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gyventojų surašinėtojas

Description:

413

Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Explanatory
skaičiuoja pagamintus, sandėliuojamus, siunčiamus
notes:
produktus bei medžiagas, kurių reikia gamybai iki tam
tikrų terminų, ir koordinuoja keleivinio ir krovininio
transporto judėjimo grafikus. Pagrindinės atliekamos
užduotys: pagamintų, sandėliuojamų, užsakytų ar
siunčiamų prekių apskaita; gautų, laikomų ar išduotų
medžiagų apskaita; medžiagų, kurias gamybai reikia
pristatyti pagal tam tikrą grafiką, kiekio skaičiavimas ir
pagalba rengiant gamybos tvarkaraščius ir prižiūrint,
kaip jų laikomasi; keleivinio ir krovininio transporto
tvarkaraščių derinimas ir transporto judėjimo
registravimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas
kitiems darbuotojams. Šios grupės profesijos toliau
skirstomos į tokius pogrupius: 4131 Sandėliavimo
tarnautojai 4132 Tiekimo tarnautojai 4133 Transporto
tarnautojai

4131

Sandėliavimo tarnautojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Sandėliavimo tarnautojai

Description:

Aiškinamosios

Sandėliavimo tarnautojai registruoja pagamintus

Explanatory
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pastabos:

produktus ir gautas, pasvertas, išduotas, išsiųstas ir
notes:
atidėtas sandėliuoti gamybos medžiagas. Atliekamos
užduotys: (a) prekių priėmimo ir išdavimo
organizavimas ir kontrolė, atitinkamos apskaitos
tvarkymas; (b) sandėliuojamų prekių apskaitos
tvarkymas, prekių išdavimo tikrinimas, poreikių
įvertinimas ir naujų atsargų užsakymas; (c) instrumentų,
įrankių, atsarginių dalių ir kitos įrangos priėmimas,
sandėliavimas ir išdavimas, atitinkamos apskaitos
tvarkymas; (d) priimtų, išduotų, pagamintų ar
siunčiamų prekių svėrimas ir atitinkamos apskaitos
tvarkymas; (e) baldų ir kitų gautų saugoti prekių
inventorizavimas; (f) panašių užduočių atlikimas; (g)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 4131 01 Atsargų saugyklos
tarnautojas 4131 02 Krovinių tvarkytojas 4131 03
Skubaus krovinių išsiuntimo tvarkytojas 4131 04
Išvežamų krovinių tvarkytojas

413101

Atsargų saugyklos tarnautojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Atsargų saugyklos tarnautojas

Description:

413102

Krovinių tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Krovinių tvarkytojas

Description:

413103

Skubaus krovinių išsiuntimo tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skubaus krovinių išsiuntimo tvarkytojas

Description:

413104

Išvežamų krovinių tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Išvežamų krovinių tvarkytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Organizuoja ir kontroliuoja prekių priėmimą ir
Explanatory
pristatymą, tvarko atitinkamą registracijos knygą ar
notes:
žurnalą: pagal prekių sąskaitas, važtaraščius ir kitus
dokumentus patikrina pristatomas prekes , nustato
sugadintų ar trūkstamų prekių kiekius ir organizuoja
prekių paskirstymą pagal susitarimą; patikrina
išskirstomų prekių komplektiškumą; tikrina grafikus ir
kainoraščius, parenka geriausią transportavimo būdą;
organizuoja prekių sukomplektavimą ir užtikrina
teisingą adresavimą bei visapusišką parengimą
pristatymui; parengia atitinkamus pristatymo
dokumentus ir tvarko draudimą, išmuitinimą, paėmimą,
maršruto nustatymą ir krovinio pristatymą; registruoja
priimtas ir išsiųstas prekes. Gali vadovauti krovikams ir
kitiems sandėlio darbuotojams.
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413105

Gaunamų krovinių tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gaunamų krovinių tvarkytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Organizuoja ir kontroliuoja prekių priėmimą ir
Explanatory
pristatymą, tvarko atitinkamą registracijos knygą ar
notes:
žurnalą: pagal prekių sąskaitas, važtaraščius ir kitus
dokumentus patikrina pristatomas prekes , nustato
sugadintų ar trūkstamų prekių kiekius ir organizuoja
prekių paskirstymą pagal susitarimą; patikrina
išskirstomų prekių komplektiškumą; tikrina grafikus ir
kainoraščius, parenka geriausią transportavimo būdą;
organizuoja prekių sukomplektavimą ir užtikrina
teisingą adresavimą bei visapusišką parengimą
pristatymui; parengia atitinkamus pristatymo
dokumentus ir tvarko draudimą, išmuitinimą, paėmimą,
maršruto nustatymą ir krovinio pristatymą; registruoja
priimtas ir išsiųstas prekes. Gali vadovauti krovikams ir
kitiems sandėlio darbuotojams.

413106

Atsargų apskaitininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Atsargų apskaitininkas

Description:

413107

Atsargų tikrintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Atsargų tikrintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Prižiūri įmonės atsargas ir tvarko jų registravimą, tikrina Explanatory
ir nustato naujų atsargų poreikį ir rūpinasi jų įsigijimu, notes:
tikrina ir įvertina sandėlyje esamų atsargų atitikimą
registracijos dokumentams: tikrina važtaraščių
pristatymą ir išdavimą, atitinkamai pažymi registracijos
knygose; lygina įrašus buhalterinės apskaitos
dokumentuose su įrašais atitinkamuose dokumentuose
jų galiojimui patikrinti; apskaičiuoja atsargas, laikomas
atskiruose skyriuose, tikrina pardavimo ar kitokius
įrašus ir nustato būsimą poreikį; periodiškai atlieka
inventorizaciją arba veda nuolatinį inventorizacijos
žurnalą; esant reikalui pateikia užsakymus ar orderius
papildomoms atsargoms ir parengia atitinkamas
ataskaitas; planuoja atsargų tvarkymo ir
inventorizacijos darbų apimtis atsižvelgiant į laiko ir
technines galimybes; dalyvauja priimant sprendimus
dėl inventorizacijos ir atsargų laikymo organizavimo
metodų.

413108

Tiekimo įmonės tarnautojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tiekimo įmonės tarnautojas

Description:
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413109

Sandėlio tarnautojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sandėlio tarnautojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Registruoja, priima, laiko ir išduoda įrankius, prekes,
Explanatory
įrenginius ar kitą įrangą: pagal pareikalavimus,
notes:
važtaraščius ar kitokius dokumentus tikrina pristatomas
prekes ir nustato sugadintų ar trūkstamų prekių kiekius;
sandėlio registracijos žurnale ar registracinėse
kortelėse detaliai registruoja priimtas prekes; užtikrina
teisingą prekių išdėstymą sandėlyje atitinkamai jas
sužymėjus; išduoda sandėlyje laikomas atsargas ir
pagal nustatytas instrukcijas ar savo iniciatyva parengia
atitinkamus rekvizitus jų pakeitimui; pagal sandėlio
registracijos žurnalus periodiškai tikrina atsargas ir
pateikia ataskaitas. Gali būti paskirti pagal atitinkamų
atsargų sandėliavimą.

413110

Svėrėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Svėrėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Sveria priimamas, pagamintas ar paskirstytas prekes ir
veda atitinkamą registracijos žurnalą ar knygą: deda
prekes ant svarstyklių ar kitokio svėrimo įrenginio
platformos arba nurodo, kur ir kaip jas sudėti;
registruoja svarstyklių ar svėrimo aparato rodmenis,
išduoda konteinerio ar siuntos svorio leidimus,
patvirtina ar išduoda važtaraščius ir užregistruoja
duomenis registracijos žurnale; sulygina pasvertų
prekių kiekį su pateiktais dokumentais ir pateikia
atitinkamas ataskaitas. Gali tikrinti ir klasifikuoti
sveriamas prekes. Gali būti paskirtas atitinkamai pagal
sveriamų medžiagų rūšį.

Explanatory
notes:

413111

Sandėlininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sandėlininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Sandėlininkai organizuoja sandėlio darbą: materialinių Explanatory
vertybių priėmimą ir išdavimą, vykdo jų apskaitą.
notes:
Kiekviena įmonė, įstaiga ar organizacija,
nepriklausomai nuo jos veiklos rūšies (prekyba,
gamyba, paslaugų tiekimas, informacijos skleidimas,
švietimas, visuomeninė veikla, sveikatos apsauga ir kt.)
turi specialios paskirties skyrių ar patalpas, kuriose yra
sandėliuojamos gautos (pirktos) prekės, pagaminta
produkcija, komplektuojamosios dalys, medžiagos,
įrankiai ir kt. Tai yra įmonių ar įstaigų sandėliai,
atitinkamai vadinami prekių, pagamintos produkcijos,
komplektuojamųjų dalių, medžiagų, įrankių sandėliais ir
pan. Sandėlininkai tvarko sandėlio darbą: organizuoja ir
kontroliuoja prekių, pagamintos produkcijos,
komplektuojamųjų dalių, medžiagų priėmimą ir
išdavimą, vykdo atitinkamą priėmimo-išdavimo
apskaitą (pildo priėmimo-išdavimo orderius,
registracijos žurnalą); apskaičiuoja medžiagų ar dalių
poreikius ir jas užsako; sandėliuoja ir išduoda
instrumentus, įrankius, atsargines dalis ir kitas
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materialines vertybes, garantuojančias kasdieninį
įmonės ar įstaigos darbą (baldus, raštinės reikmenis,
organizacinę techniką ir pan.); vykdo atitinkamą
priėmimo-išdavimo apskaitą, inventorizuoja baldus,
įrankius ir kitas sandėliuose laikomas prekes; vykdo
atitinkamą įmonės ar įstaigos materialinių vertybių
inventorizacinę apskaitą (sudaro atsiskaitymo žurnalus
ir pan.). Sandėlininkai turi tinkamai organizuoti vertybių
sandėliavimą: tvarkingai ir sistemingai jas išdėstyti
lentynose ar saugyklose taip, kad jos būtų lengvai
randamos ir prieinamos, tvarkingai pildyti apskaitos
dokumentaciją, žinoti prekių ar medžiagų likučius ir
poreikius, palaikyti tvarką ir švarą sandėlyje, sekti
greitai gendančių ar senstančių prekių bei medžiagų
kokybę ir realizavimo terminus, taikyti jiems tinkamas
sandėliavimo sąlygas ir kt.
413112

Tiekimo sandėlio sandėlininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tiekimo sandėlio sandėlininkas

Description:

413113

Medžiagų sandėlio sandėlininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medžiagų sandėlio sandėlininkas

Description:

413114

Naftos produktų, cheminių reagentų ir chemikalų sandėlininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naftos produktų, cheminių reagentų ir chemikalų
sandėlininkas

Description:

413115

Krovinių priėmėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Krovinių priėmėjas

Description:

413116

Rekvizitininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rekvizitininkas

Description:

4132

Tiekimo tarnautojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Tiekimo tarnautojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tiekimo tarnautojai apskaičiuoja medžiagų, kurias
Explanatory
gamybai reikia pristatyti pagal tam tikrą grafiką, kiekį ir notes:
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padeda rengiant gamybos tvarkaraščius ir prižiūrint jų
laikymosi. Atliekamos užduotys: (a) medžiagų, kurių
reikia gamybai, kiekybės, kokybės ir tipų įvertinimas; (b)
medžiagų pareikalavimų grafikų parengimas ir
užtikrinimas, kad medžiagos bus pateikiamos laiku, ir
atitinkamos apskaitos tvarkymas; (c) gamybos
tvarkaraščių rengimas arba pagalba juos rengiant,
remiantis kliento užsakymais bei gamybos pajėgumais;
(d) sandėlio atsargų tikrinimas, atsargų pristatymo
organizavimas ir vėlavimo priežasčių aiškinimasis; (e)
panašių užduočių atlikimas; (f) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 4132
01 Medžiagų užsakytojas 4132 02 Medžiagų užsakymų
planuotojas 4132 03 Gamybos planuotojas 4132 04
Gamybos planavimo koordinatorius
413201

Medžiagų užsakytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medžiagų užsakytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Apskaičiuoja įmonės gamybai ar statybai reikiamų
Explanatory
medžiagų kiekį, patikrina atsargas, sudaro pristatymo
notes:
grafikus ir tikrina vykdymą: atsižvelgdamas į vykdomą
programą skaičiuoja reikiamų medžiagų kiekį, kokybę ir
rūšį; organizuoja prekių pirkimą ir pardavimą,
sandėliavimą, gatavos produkcijos realizavimą,
analizuoja rinką – tiria pasiūlos ir paklausos lygį,
vartotojų poreikius, planuoja teikiamas paslaugas; tiria
tiekimo pavėlavimų priežastis ir imasi atitinkamų
veiksmų. Gali analizuoti brėžinius ir įvertinti reikiamas
medžiagas bei jų kiekius.

413202

Medžiagų užsakymų planuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medžiagų užsakymų planuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Remdamasis duomenimis, gautais iš klientų, vartotojų Explanatory
užsakymų, ir informacija apie gamybos apimtis bei
notes:
įmonės galimybes parengia ar padeda parengti
gamybinės veiklos grafikus@: analizuoja užsakymus ir
apibendrina produkcijos poreikį, atsižvelgdamas į jos
techninių sąlygų aprašus, ir parengia ar padeda
parengti atitinkamų gamybos operacijų ir procesų
grafikus; registruoja mechanizmų darbą, gamybos
tempus ir pagamintą produkciją; tiria gamybos
pažangą tikrindamas darbo našumo ir kitus
kontrolinius gamybos duomenis; taiso ar siūlo taisyti ir
keisti gamybos operacijų grafiką atsižvelgiant į faktinį
gamybos lygį; parengia ataskaitas apie gamybos eigą ir
teikia informaciją vadovui.

413203

Gamybos planuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gamybos planuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pagal mėnesio gamybos planą planuotojai sudaro
gamybines užduotis ir, priklausomai nuo produkcijos
rūšies, modelio, asortimento, sprendžia, kokią
technologiją taikyti, kokių reikės įrenginių, kiek reikės

Explanatory
notes:
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darbininkų, laiko ir pamainų tai gamybai vykdyti: stebi
įrenginių techninę būklę ir laiku informuoja apie
gedimus; renkasi kvalifikuotus darbuotojus ir teikia
siūlymus gamybos direktoriui dėl darbo organizavimo;
jie atsakingi už savo baro visų materialinių vertybių ir
darbo užmokesčio apskaitą, turi atsiskaityti buhalterijai;
turi teisę naudoti materialinius-techninius išteklius
gamybinėms užduotims vykdyti, tačiau atsako už taupų
žaliavų ir pagalbinių medžiagų naudojimą, saugumo
technikos ir priešgaisrinės apsaugos būklę.
413204

Gamybos planavimo koordinatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gamybos planavimo koordinatorius

Description:

413205

Gamybos tvarkaraščių sudarytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gamybos tvarkaraščių sudarytojas

Description:

413206

Medžiagų sąrašų tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medžiagų sąrašų tvarkytojas

Description:

413207

Kalkuliuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kalkuliuotojas

Description:

413208

Gaminių ir įrankių komplektuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gaminių ir įrankių komplektuotojas

Description:

4133

Transporto tarnautojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Transporto tarnautojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Transporto tarnautojai tvarko keleivinio ir krovininio,
geležinkelio, kelių ir oro transporto darbo apskaitą ir
koordinuoja judėjimo tvarkaraščius, rengia ataskaitas
vadovybei. Atliekamos užduotys: (a) keleivinio ir
krovininio transporto darbo apskaita ir judėjimo
tvarkaraščių koordinavimas; (b) tam tikros geležinkelio
srities ar padalinio traukinių judėjimo valdymas ir
atitinkamos apskaitos tvarkymas; (c) krovinių
geležinkelio depuose valdymas, kontrolė ir apskaitos

Explanatory
notes:
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tvarkymas; (d) kelių transporto judėjimo koordinavimas
ir apskaita, pavyzdžiui, automobilių judėjimo grafikų,
vairuotojų darbo, krovinių iškrovimo ir pakrovimo į
automobilius, tranzitinių prekių saugojimo grafikų
sudarymas ir derinimas; (e) keleivinio ir krovininio oro
transporto judėjimo ir darbo koordinavimas bei
apskaita, pavyzdžiui, keleivių sąrašų ir krovinių
deklaracijų apskaita; (f) informacijos pateikimas
vadovybei; (g) panašių užduočių atlikimas; (h)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 4133 01 Oro transporto paslaugų
tvarkytojas 4133 02 Oro transporto dispečeris 4133 03
Skrydžių paslaugų tvarkytojas 4133 04 Transporto
įmonės tarnautojas
413301

Oro transporto paslaugų tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Oro transporto paslaugų tvarkytojas

Description:

413302

Oro transporto dispečeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Oro transporto dispečeris

Description:

413303

Skrydžių paslaugų tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skrydžių paslaugų tvarkytojas

Description:

413304

Transporto įmonės tarnautojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto įmonės tarnautojas

Description:

413305

Oro transporto paslaugų kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Oro transporto paslaugų kontrolierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Prižiūri ir koordinuoja vieną ar keletą oro transporto
Explanatory
įmonės veiklos sričių: prižiūri ir koordinuoja keleivių ir
notes:
krovinių pervežimo paslaugų teikimą, vietų
rezervavimą, sudaro keleivių sąrašus ir tikrina krovinio
svorį; koordinuoja pasiruošimą skrydžiams ir užtikrina
nustatytų leidimų skristi gavimą; vadovauja personalui
ir koordinuoja sau pavaldžių darbuotojų veiklą; tiria
vartotojų pretenzijas, rengia ataskaitas apie atskirų
padalinių darbo efektyvumą bei metodus ir teikia
pasiūlymus vadovybei dėl transporto paslaugų kokybės
ir jų teikimo gerinimo. Gali rengti ataskaitas, skirtas
pateikti kontroliuojančioms agentūroms. Gali
organizuoti personalo mokymą.
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413306

Geležinkelio transporto paslaugų kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geležinkelio transporto paslaugų kontrolierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Prižiūri ir koordinuoja vieną ar kelias paslaugų rūšis:
Explanatory
atlieka vartotojų pretenzijų tyrimą, rengia ataskaitas
notes:
apie darbo efektyvumą ir teikia pasiūlymus vadovybei
dėl paslaugų kokybės ir jų teikimo gerinimo; tiesiogiai
prižiūri ir koordinuoja darbuotojų, dirbančių keleivių ir
prekių pervežimo skyriuje, veiklą; kontroliuoja
įrenginius, skirtus prekėms vežti ir keleiviams
traukiniuose aptarnauti; sudaro darbo ir kitus paslaugų
teikimo grafikus, užtikrina saugumo reikalavimų
laikymąsi. Gali teikti rekomendacijas traukinių, vagonų
kasmetiniam ar kapitaliniam remontui atlikti.

413307

Kelių transporto paslaugų kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelių transporto paslaugų kontrolierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Prižiūri ir koordinuoja vieną ar keletą kelių transporto
įmonės veiklos sričių: prižiūri ir koordinuoja veiklą tų
darbuotojų, kurie tiesiogiai planuoja maršrutus ir
sudaro grafikus keleiviniam ir krovininiam bei
prekiniam transportui; paskirsto transporto priemones
ir vairuotojus pagal atitinkamus darbo specifikos
reikalavimus ; stebi prekių krovos darbus, tranzitinių
prekių laikymą, efektyvų kėlimo įrenginių naudojimą,
tikrina transporto priemonių išvykimo leidimus,
transporto priemonių valymą ir techninę priežiūrą bei
kitas paslaugas; atlieka vartotojų pretenzijų tyrimą,
rengia ataskaitas apie veiklos efektyvumą ir teikia
pasiūlymus vadovybei dėl racionalaus darbo ir
paslaugų kokybės gerinimo. Gali parengti ir pateikti
vadovams pagrįstas rekomendacijas dėl leidimo įvesti
papildomus maršrutus ar teikti atitinkamas paslaugas.

Explanatory
notes:

413308

Lėktuvų dispečeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lėktuvų dispečeris

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kontroliuoja ir koordinuoja lėktuvų judėjimą, teikia
Explanatory
informaciją apie skrydžius: dispečeriai yra atsakingi už notes:
saugių maršrutų parinkimą ir skrydžių koordinavimą;
informuoja apie skrydžio sąlygas, o sprendimus priima
orlaivių pilotai; koordinuoja orlaivių skrydžius
intensyvaus eismo zonose, valdo lėktuvų skrydžius
konkretaus oro uosto rajone. Tai jie daro iš valdymo
bokšto, naudodamiesi radijo ryšio priemonėmis,
navigacijos įranga; valdo tranzitinių orlaivių skrydžius;
jie atsakingi už visų jų kontroliuojamoje zonoje
skrendančių orlaivių ekipažų narių ir keleivių gyvybes;
naudojasi automatizuotomis kompiuterių sistemomis:
spalvotų monitorių ekranuose stebi jų zonoje esančių
orlaivių skrydžių erdvinį vaizdą. Tokia skrydžių valdymo
sistema ypač padeda susidarius ekstremalioms
situacijoms ir yra saugumo garantas, kai eismas
intensyvus.
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413309

Laivų dispečeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivų dispečeris

Description:

413310

Autobusų dispečeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Autobusų dispečeris

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dispečeriai veda transporto darbo apskaitą,
Explanatory
koordinuoja stočių keleivinio ir krovininio transporto
notes:
judėjimą. Autobusų dispečeriai – tai autobusų parkų
dispečerinių tarnybų darbuotojai, kurie garantuoja
ritmingą stočių tarnybų darbą; kontroliuoja transporto
priemonių atvykimą ir išvykimą iš stoties pagal
sudarytą eismo grafiką, koordinuoja jų paskirstymą
aikštelėse, tikrina išvykstančių į maršrutus ekipažų
ekipuotę bei aprūpinimą reikiamais kelionės
dokumentais, garantuoja krovinių ir siuntų vežimą
pagal sudarytas sutartis; renka iš ekipažų žinias apie
pasikeitusias eismo sąlygas ir kelių būklę maršrutuose,
visa tai registruoja kelių būklės žurnaluose, surinktą
informaciją teikia keleiviams, atitinkamoms kelius
aptarnaujančioms tarnyboms bei vežėjams; pagal
stoties vadovo nurodymus, esant pablogėjusioms
eismo sąlygoms, dispečeriai sustabdo transporto
priemonių eismą iš stočių ir, vadovybei leidus, vėl
atnaujina; praneša kitoms stotims apie laikiną eismo
nutraukimą, atnaujinimą, maršruto pakeitimus ar reiso
atšaukimą; imasi skubių priemonių sugedusiai
transporto priemonei pakeisti techniškai tvarkinga;
dispečeriai skelbia stotyje apie autobusų atvykimą,
išvykimą, vėlavimą ir atidedamus reisus bei teikia
kitokią keleiviams reikalingą informaciją, registruoja
eismo reguliavimą eismo registracijos lape, priimtas bei
perduotas telefonogramas, telefaksus ir kitus
pranešimus; specialiame registracijos žurnale sudaro
stočių darbo ataskaitas. Nedidelių stočių dispečeriai
pavaduoja stoties vadovą, jei jo tuo metu nėra.

413311

Dujų vamzdynų dispečeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dujų vamzdynų dispečeris

Description:

413312

Naftos vamzdynų dispečeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naftos vamzdynų dispečeris

Description:
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413313

Geležinkelio dispečeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geležinkelio dispečeris

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Traukinių dispečeriai vadovauja traukinių eismui tam
Explanatory
tikrame ruože, t. y. visai grupei stočių, kurių skaičius
notes:
priklauso nuo eismo intensyvumo: atsakingi už
traukinių eismo grafiką ruože. Visus duomenis apie
traukinių eismą dispečeriai gauna iš stočių budėtojų ir
patys organizuoja traukinių eismą, specialiame blanke
sudaro traukinių eismo grafiką; visus nurodymus
perduoda įsakymų forma, kurie yra registruojami
specialioje traukinių eismo dispečerių įsakymų knygoje;
teikia instrukcijas signalizuotojams, garvežių
mašinistams, traukinių aptarnavimo ir stabdymo
konduktoriams; ypatingais atvejais pertvarko maršrutus
ar traukinių eismo tvarkaraščius; praneša vadovybei
apie nelaimingus įvykius ir geležinkelio gedimus bei
kitus pokyčius geležinkelio ruože; bendradarbiauja su
kitų traukinių stočių dispečeriais. Gali parinkti garvežių
tipus pagal pervežimų poreikį, paskirti mašinistus ir
aptarnaujančio personalo grupes, registruoja turimus ir
naudojamus garvežius bei kitą techniką.

413314

Kelių transporto (išskyrus autobusus ir sunkvežimius) dispečeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelių transporto (išskyrus autobusus ir sunkvežimius)
dispečeris

Description:

413315

Sunkvežimių dispečeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sunkvežimių dispečeris

Description:

413316

Liftų priežiūros dispečeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Liftų priežiūros dispečeris

Description:

413317

Dispečeris {statybos priešgaisrinės dalies elektros įrengimo darbai}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dispečeris {statybos priešgaisrinės dalies elektros
įrengimo darbai}

Description:
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413318

Priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos dispečeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos dispečeris

Description:

413319

Vagonų parko dispečeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vagonų parko dispečeris

Description:

413320

Krovinių prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Krovinių prižiūrėtojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka krovinių priežiūros procedūras: gali dirbti
Explanatory
didmeninėse prekybos ir pramonės įmonėse, didelėse notes:
ar vidutinėse krovinių pervežimo įmonėse, muitinėse.
Jų pareiga yra garantuoti tinkamą prekių draudimo,
eksporto, importo licencijų ir kitokių dokumentų
įforminimą. Gali specializuotis: vieni įformina importo ir
eksporto procedūras bei dokumentus, kiti – draudimo
dokumentus. Krovinių prižiūrėtojas turi gerai išmanyti
visas transportavimo sutartyje numatytas sąlygas,
terminus, rizikos faktorius, galimus alternatyvius
variantus, krovinio gabenimo jūra sąlygas, pasirašyti ir
išduoti dokumentus; turi informuoti firmos ar
bendrovės vadovybę apie pasirašytas prekių
transportavimo sutartis, jų privalumus ir trūkumus.
Krovinio prižiūrėtojo darbas yra atsakingas, nes dėl jo
padarytos mažiausios klaidos sutartyje firma ar
bendrovė gali patirti didžiulius nuostolius.

413321

Kelto prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelto prižiūrėtojas

Description:

413322

Krantinės prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Krantinės prižiūrėtojas

Description:

413323

Geležinkelių transporto paslaugų inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geležinkelių transporto paslaugų inspektorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka geležinkelio transporto paslaugų patikrinimus:
kontroliuoja keleivinių ir krovininių traukinių eismo

Explanatory
notes:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

719/1 365

LPK-2005

tvarkaraštį, siekia nustatyti nesilaikymo priežastis;
atlieka tyrimus tikrinant važiavimo trukmę tarp stočių,
keleivių įsodinimo ar krovinių pakrovimo ir iškrovimo
laiką, eismo apimtis įvairiose stotyse; tikrina
tvarkaraščius ir atžymas stotyse; tikrina traukinius
aptarnaujančio personalo darbo efektyvumą ir elgesį;
teikia rekomendacijas vadovui dėl darbo metodų
pakeitimo, paslaugų kokybės tobulinimo ir veiklos
efektyvumo didinimo.
413324

Kelių transporto paslaugų inspektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelių transporto paslaugų inspektorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka keleivinio transporto paslaugų keliuose
Explanatory
patikrinimą: tikrina važiavimo trukmę tarp atskirų
notes:
punktų, laiką skirtą keleivių įlaipinimui ir išlaipinimui,
bagažo pakrovimui ir iškrovimui, transporto apkrovimą
atskiruose punktuose įvairiu laiku, siekia nustatyti
grafiko nesilaikymo priežastis; tikrina transporto
priemones aptarnaujančio personalo elgesį ir darbo
efektyvumą, teisingą bilietų išdavimą keleiviams; teikia
rekomendacijas ir pasiūlymus vadovams dėl transporto
paslaugų kokybės efektyvumo didinimo ir darbo
veiklos gerinimo. Gali teikti rekomendacijas pertvarkyti
kelių transporto maršrutus, atsižvelgiant į transporto
eismo @@kamščius”; Gali rinkti informaciją ir parengti
pranešimus su pasiūlymais dėl patobulintų ar naujų
paslaugų teikimo.

413325

Depo prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Depo prižiūrėtojas

Description:

413326

Eismo revizorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Eismo revizorius

Description:

413327

Keleivinių traukinių revizorius instruktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keleivinių traukinių revizorius instruktorius

Description:

413328

Centralizuoto posto operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Centralizuoto posto operatorius

Description:
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413329

Depo budėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Depo budėtojas

Description:

413330

Dispečeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dispečeris

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dispečeris atlieka automobilių ir geležinkelio
Explanatory
transporto darbo apskaitą bei koordinuoja eismo
notes:
tvarkaraščius: koordinuoja krovinių iškrovimą ir
pakrovimą į automobilius, sudaro ir derina tranzitinių
prekių saugojimo grafikus; valdo geležinkelio padalinio
traukinių eismą ir atlieka krovinių vežimo apskaitą;
tvarko krovinių deklaracijų, žiniaraščių bei važtaraščių
apskaitą; palaiko operatyvinį ryšį su įmonės padaliniais
dėl krovos darbų.

413331

Oro uosto operatyviojo valdymo darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Oro uosto operatyviojo valdymo darbuotojas

Description:

413332

Paieškos ir gelbėjimo koordinacinio centro darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Paieškos ir gelbėjimo koordinacinio centro darbuotojas Description:

413333

Žiniavietės instruktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žiniavietės instruktorius

Description:

413334

Vandentiekio ir nuotekų tinklų dispečeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vandentiekio ir nuotekų tinklų dispečeris

Description:

413335

Kelyno budėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelyno budėtojas

Description:
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414

Bibliotekų, pašto ir giminiškų profesijų tarnautojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Bibliotekų, pašto ir giminiškų profesijų tarnautojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bibliotekų, pašto ir giminiškų profesijų tarnautojai dirba Explanatory
bibliotekose ir pašto skyriuose, tvarko dokumentų
notes:
kartotekas, ruošia duomenis tolesniam apdorojimui,
tikrina spausdinti skirtą medžiagą ir rašo neraštingų
žmonių vardu. Pagrindinės atliekamos užduotys: knygų
įsigijimo, išdavimo ir grąžinimo registravimas; įvairių
dokumentų ir kitos rašytinės medžiagos rūšiavimas ir
archyvų sudarymas; pašto rūšiavimas, skirstymas,
registravimas ir išnešiojimas iš paštų skyrių, įmonių;
informacijos kodavimas; teksto klaidų taisymas; įvairių
tarnautojų pareigų atlikimas; rašymas neraštingų
žmonių vardu. Gali būti priskiriamas vadovavimas
kitiems darbuotojams. Šios grupės profesijos toliau
skirstomos į tokius pogrupius: 4141 Bibliotekų ir
kartotekų tarnautojai 4142 Paštininkai ir giminiškų
profesijų tarnautojai 4143 Informacijos kodavimo,
korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai 4144
Raštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

4141

Bibliotekų ir kartotekų tarnautojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Bibliotekų ir kartotekų tarnautojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bibliotekų ir kartotekų tarnautojai padeda teikiant
bibliotekų paslaugas bei tvarko, klasifikuoja ir sudaro
įrašų kartotekas. Atliekamos užduotys: (a) bibliotekos
įrašų, kuriuose fiksuojami knygų ir kitų leidinių
įsigijimo, komplektavimo, išdavimo ir grąžinimo,
tvarkymas; (b) dokumentų ir kitų įrašų kopijavimas ir
atkūrimas; (c) archyvinių ir saugomų dokumentų ir
įrašų klasifikavimas ir nuolatinis pildymas; (d) panašių
užduočių atlikimas; (e) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 4141
01 Klasifikatorių tvarkytojas 4141 02 Dokumentų
tvarkytojas 4141 03 Rodyklės sudarytojas 4141 04
Bibliotekininkas

Explanatory
notes:

414101

Klasifikatorių tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Klasifikatorių tvarkytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Sistemingai tvarko dokumentus, juos klasifikuoja ir
koduoja, sistemina periodinius leidinius ir kitą rašytinę
medžiagą: tikrina saugojimui skirtą medžiagą ,
alfabetine ar kitokia nustatyta tvarka klasifikuoja ją
pagal tematikas; pagal nustatytą klasifikaciją sega
atitinkamą medžiagą į specialius aplankus, katalogus;
pagal pareikalavimą išima ir perduoda saugomus
dokumentus, atitinkamai užregistravęs jų perdavimą;
sudaro ir tvarko registracinės sistemos indeksus. Gali
būti paskirtas atitinkamai pagal registracinės sistemos
ar kaupiamos medžiagos profilį.

Explanatory
notes:
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414102

Dokumentų tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dokumentų tvarkytojas

Description:

414103

Rodyklės sudarytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rodyklės sudarytojas

Description:

414104

Bibliotekininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bibliotekininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bibliotekai bibliotekų medžiagą rūšiuoja, kataloguoja ir Explanatory
koduoja, sistemina periodinius leidinius, knygas,
notes:
vaizdajuostes ir garsajuostes, mikrofilmus, prižiūri
mainų informaciniais leidiniais su kitomis bibliotekomis
tvarką: lankytojų pageidavimu, padeda pasinaudoti
žinynais bei katalogais; padeda lankytojams naudotis
magnetofonais, videomagnetofonais, projektoriais bei
audiovizualine įranga; mokyklų bibliotekų tarnautojai
padeda mokytojams gauti mokomąją medžiagą,
moksleiviams – atlikti tam tikras užduotis; dirbantieji
agentūrose, muziejuose, medicinos centruose ar
mokslo tiriamosiose laboratorijose kaupia
bibliografinius leidinius, ieško literatūros, ruošia tam
tikros srities, kurioje ši organizacija dirba, santraukas;
populiarindami grožinę, mokomąją ir kitokią literatūrą,
bibliotekų darbuotojai rengia parodas, naujų knygų
pristatymus; viešųjų bibliotekų darbuotojai organizuoja
įvairias literatūrines popietes, rašytojų, poetų, skaitovų
susitikimus su skaitytojais.

414105

Bibliotekos gaunamų leidinių tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bibliotekos gaunamų leidinių tvarkytojas

Description:

414106

Dokumentų daugintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dokumentų daugintojas

Description:
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414107

Kopijavimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kopijavimo įrangos operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dirba aparatūra, kuri daro dokumentų kopijas
Explanatory
fotografavimo, foto-ofsetiniu ir kitokiais būdais arba
notes:
kuri spausdina bei daugina: patikrina aparatą, paruošia
jį darbui, parengia paleidimui, įdeda dauginimui skirtą
popierių ir atitinkamai jį nustato bei sureguliuoja;
nustato aparatą reikiamam kopijų skaičiui padaryti,
įjungia, stebi procesą ir, reikalui esant, jį reguliuoja. Gali
būti atitinkamai paskirtas pagal darbo procesų profilį
arba valdomos aparatūros tipą.

414108

Dauginimo aparato operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dauginimo aparato operatorius

Description:

414110

Archyvo tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Archyvo tvarkytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kaupia, tvarko rašytinę medžiagą, turinčią istorinę,
Explanatory
kultūrinę bei meninę vertę ir garantuoja jos saugumą.
notes:
Archyvų sistema sukurta kaupti ir saugoti svarbiausių
įstaigų reikšmingiausius dokumentus, turinčius
mokslinę ir kitokią išliekamąją vertę: kontroliuoja, kaip
įstaigose dokumentai yra rašomi, ar atitinka
raštvedybos standartus, ar tinkamai atskiriami
nuolatinio saugojimo dokumentai nuo laikinai
saugotinų; prižiūri, kad nuolatinio saugojimo
dokumentai būtų deramai sutvarkyti, o praėjus
nustatytam laikui, paima juos saugoti į archyvą;
patekusius į archyvą dokumentus patikrina,
kataloguoja, sudeda į saugyklas ir išduoda
darbuotojams bei tyrinėtojams, kurie, remdamiesi tais
dokumentais, rašo mokslo darbus. Specializuotų
archyvų darbo specifika įvairi. Literatūros ir meno
archyvas šalia įstaigų dokumentų kaupia ir asmenų –
kultūros ir meno kūrėjų – kūrybos ir bibliografinius
dokumentus (rankraščius, piešinius, laiškus, nuotraukas
ir kt.), kuriuos archyvo tvarkytojas turi susisteminti,
nustatyti dokumento pavadinimą, datą, asmenis,
esančius nuotraukoje ir pan., paskui į bylas suskirstytus
dokumentus sunumeruoti, padaryti jų aprašą ir
perduoti į saugyklą. Gali tvarkyti naujų leidinių
užsakymus. Gali būti atitinkamai paskirti pagal
bibliotekos profilį.

4142

Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

Description:

Aiškinamosios

Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai skirsto,

Explanatory
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pastabos:

registruoja ir pristato pašto siuntas iš pašto skyrių ir
notes:
kitų įstaigų bei atlieka kitas užduotis, susijusias su
pašto paslaugomis. Atliekamos užduotys: (a) pašto
skirstymas pašto skyriuose; (b) pašto skirstymas ir
pristatymas į privačius namus ir kitur; (c) gaunamosios
ir siunčiamosios korespondencijos rūšiavimas ir
registravimas, siunčiamosios korespondencijos
išvežiojimas po įstaigas ir organizacijas; (d) panašių
užduočių atlikimas; (e) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 4142
01 Pašto skubaus išsiuntimo tarnautojas 4142 02 Pašto
kontrolierius 4142 03 Pašto kurjeris 4142 04 Paštininkas

414201

Pašto skubaus išsiuntimo tarnautojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pašto skubaus išsiuntimo tarnautojas

Description:

414202

Pašto kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pašto kontrolierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Prižiūri ir koordinuoja pašto surinkimo, rūšiavimo ir
Explanatory
pristatymo paslaugų teikimą tam tikroje geografinėje
notes:
srityje: planuoja pašto maršrutus, surinkimo punktus,
surinkimo ir pristatymo grafikus, koordinuoja vietinio ir
valstybinio pašto pristatymo paslaugas; prižiūri ir
koordinuoja pašto darbuotojų veiklą, susijusią su pašto
siuntų surinkimu ir priėmimu, persiutimo išlaidų
patikrinimu, laiškus, paketus ir siuntinius išrūšiavimu,
registruotų siuntų registravimu, išrūšiuotų pašto siuntų
išsiuntimu ir pristatymu bei kitų pašto paslaugų
teikimu; atlieka bendrąją saugumo taisyklių laikymosi
priežiūrą.

414203

Pašto kurjeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pašto kurjeris

Description:

414204

Paštininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Paštininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Paštininkai garantuoja vyriausybinėms įstaigoms, verslo Explanatory
ir kitoms įmonėms bei privatiems asmenims
notes:
informacijos, laiškų, dokumentų ir siuntinių gavimą:
priima, paruošia, išsiunčia, gauna vidaus bei
tarptautines pašto siuntas ir įteikia gavėjams; priima
prenumeratą, išmoka pensijas ir pašalpas, kontroliuoja
pašto siuntų ir spaudos leidinių pristatymą; veda
pirminę dokumentų apskaitą, nagrinėja prašymus ir
skundus dėl pašto siuntų dingimo, apgadinimo ir
daiktų trūkumo, priima ir pristato siuntas su nuoroda
“Per pasiuntinį”. Gali išnešioti paprastas ir skubias
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telegramas. Gali surinkti paštą iš pašto dėžučių ir
padėti išrūšiuoti.
414205

Pašto išnešiotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pašto išnešiotojas

Description:

414206

Pašto darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pašto darbuotojas

Description:

414207

Pašto siuntų rūšiuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pašto siuntų rūšiuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Išrūšiuoja ir išskirsto pašto siuntas pagal pristatymo
Explanatory
vietą ir atlieka kitas atitinkamas užduotis pašto ar kitoje notes:
atitinkamoje įstaigoje: pašto skyriuje prižiūri, kad
siuntos būtų tinkamai įpakuotos ir rankiniu būdu ar
automatu deda spaudus; pagal adresus ir kryptis
rūšiuoja išsiunčiamą paštą; papildomai nukreipia
nepristatytas siuntas, jeigu adresas žinomas, tvarko
nepakankamai tiksliai adresuotas siuntas ir tiria
nusiskundimus dėl dingusių siuntų; kitokio tipo
įmonėse bei organizacijose atplėšia gaunamas pašto
siuntas, išskirsto ir pristato atitinkamiems skyriams. Gali
tikrinti išsiunčiamo pašto adresus, antspauduoti vokus,
klijuoti ženklus ranka ar štampuoti specialiu aparatu.
Gali ženklinti gaunamas pašto siuntas pažymėdamas
gavimo datą ir laiką, registruoti svarbias siuntas. Gali
paimti organizacijos pašto siuntas iš pašto ir išdalinti
skyriams.

414208

Pašto siuntų skirstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pašto siuntų skirstytojas

Description:

414209

Laiškininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laiškininkas

Description:
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414210

Pensijų išnešiotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pensijų išnešiotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pensijų išnešiotojas pristato pensijas pensininkams į
namus: paima pinigus iš kasos; nuneša pinigus
pensininkams SODROS mokėjimo žiniaraščiuose
nurodytais adresais; išmoka pensininkams žiniaraštyje
nurodytą sumą; pasirašo žiniaraščio grafoje
@@Mokėtojo parašas“; užpildo mokėjimo žiniaraščius
ir darbo dienos pabaigoje atsiskaito su kasa.

Explanatory
notes:

4143

Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos Description:
tarnautojai

Aiškinamosios
pastabos:

Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos Explanatory
tarnautojai koduoja informaciją tam tikrais kodais,
notes:
tikrina ir taiso korektūros klaidas ir atlieka įvairias
kanceliarinio darbo užduotis. Atliekamos užduotys: (a)
informacijos kodavimas tam tikrais kodais ir
klasifikavimas ruošiant toliau apdoroti; (b) tekstų
korektūrų ir panašios spausdinti paruoštos medžiagos
lyginimas su originalia medžiaga, klaidų taisymas bei
teksto žymėjimas spausdinimui pagal nustatytas
taisykles; (c) blankų rūšiavimas ir žymėjimas
skiriamaisiais ženklais; (d) dokumentų rūšiavimas,
tvarkant kartotekas ar tikrinant spaudos lankus; (e)
adresų rašymas ranka ant reklaminių laiškų ir
aplinkraščių; (f) panašių užduočių atlikimas; (g)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 4143 01 Raštinės koduotojas 4143
02 Duomenų kodavimo ir apdorojimo specialistas 4143
03 Statistinių duomenų koduotojas 4143 04
Dokumentų rūšiavimo mašinos operatorius

414301

Raštinės koduotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Raštinės koduotojas

Description:

414302

Duomenų kodavimo ir apdorojimo specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Duomenų kodavimo ir apdorojimo specialistas

Description:

414303

Statistinių duomenų koduotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statistinių duomenų koduotojas

Description:
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414304

Dokumentų rūšiavimo mašinos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dokumentų rūšiavimo mašinos operatorius

Description:

414305

Siuntų apmokėjimo žymėtuvo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Siuntų apmokėjimo žymėtuvo operatorius

Description:

414306

Korektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Korektorius

Description:

414307

Atspaudų tikrintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Atspaudų tikrintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Originalo tekstą sulygina su ruošiamu spausdinti
tekstu, taiso klaidas. Tai įvairių leidybos centrų ir
leidyklų darbuotojai: tikrina, sulygina originalus ir
rankraščius su surinktu spaustuvėje ar kompiuteriniu
tekstu, taiso redaktoriaus praleistas gramatikos ir
stiliaus klaidas, skyrybos ženklus; lapo paraštėje rašo
tam tikrus korektūros ženklus, pagal kuriuos taisomos
klaidos; surinkti tekstai grąžinami rinkėjams,
patikrinami ir ištaisomi. Paskui juos vėl skaito
korektoriai. Daugelyje leidyklų tekstas renkamas,
redaguojamas ir ištaisomas kompiuterinėmis
redagavimo programomis. Kompiuteriais rinktas ir
maketuotas tekstas iš karto yra redaguojamas ir
ištaisomas teksto rengyklėmis, kurios gali ne tik aptikti
gramatikos klaidas, bet ir jas ištaisyti. Šitaip tekstų
rengyklės atlieka ir korektorių darbą.

Explanatory
notes:

414308

Tekstų redagavimo koduotojas tarnautojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstų redagavimo koduotojas tarnautojas

Description:

414309

Raštinės korektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Raštinės korektorius

Description:
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414310

Šifruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šifruotojas

Description:

414311

Korektorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Korektorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Korektoriai originalo tekstą sulygina su ruošiamu
Explanatory
spausdinti tekstu, taiso klaidas. Korektoriai – tai įvairių notes:
leidybos centrų ir leidyklų darbuotojai. Jie tikrina,
sulygina originalus ir rankraščius su surinktu
spaustuvėje ar kompiuteriniu tekstu, taiso redaktoriaus
praleistas gramatikos ir stiliaus klaidas, skyrybos
ženklus. Lapo paraštėje rašo tam tikrus korektūros
ženklus, pagal kuriuos taisomos klaidos. Surinkti tekstai
grąžinami rinkėjams, koreguojami ir taisomi. Paskui
juos vėl skaito korektoriai. Kartais vienas korektorius
skaito originalą ar rankraštį, o kitas seka surinktą tekstą
ir taiso klaidas. Tačiau tai šiek tiek pasenęs metodas.
Dabar daugelyje leidyklų tekstas renkamas,
redaguojamas ir taisomas kompiuterinėmis
redagavimo programomis. Kompiuteriais rinktą ir
maketuotą tekstą iš karto redaguoja ir taiso speciali
teksto redagavimo programa, ne tik aptinkanti
gramatikos klaidas, bet ir jas ištaisanti. Šitaip tokios
programos atlieka ir korektorių darbą.

4144

Raštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Raštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Raštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai rašo
Explanatory
laiškus ir pildo blankus bei formas neraštingų žmonių
notes:
vardu. Atliekamos užduotys: (a) laiškų ir kitų
dokumentų skaitymas neraštingiems žmonėms ir
būtino paaiškinimo ar informacijos suteikimas; (b)
laiškų rašymas ar blankų pildymas neraštingų žmonių
vardu; (c) žmonių konsultavimas, kaip reikia teisingai
suprasti ir užpildyti valstybinius ir kitus oficialius
blankus ir dokumentus; (d) panašių užduočių atlikimas;
(e) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 4144 01 Blankų ir formuliarų
užpildymo konsultantas 4144 02 Raštininkas 4144 03
Perrašinėtojas

414401

Blankų ir formuliarų užpildymo konsultantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Blankų ir formuliarų užpildymo konsultantas

Description:
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414402

Raštininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Raštininkas

Description:

414403

Perrašinėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Perrašinėtojas

Description:

419

Kiti įstaigų tarnautojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kiti įstaigų tarnautojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kiti įstaigų tarnautojai atlieka įvairias tarnautojų ir
sekretorių pareigas, dažniausiai susijusias su įvairių
įstaigos dokumentų tvarkymu. Pagrindinės atliekamos
užduotys: gyvenamosios vietos ir pašto adresų sąrašų
sudarymas; darbuotojų ir kitų įstaigų dokumentų
tvarkymas; kitų pareigų atlikimas, pavyzdžiui,
dokumentų tvarkymas ar dauginimas. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios
grupės profesijos priskiriamos tokiam pogrupiui: 4190
Kiti įstaigų tarnautojai

Explanatory
notes:

4190

Kiti įstaigų tarnautojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kiti įstaigų tarnautojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kiti įstaigų tarnautojai atlieka bendrąsias kanceliarines Explanatory
užduotis, dažniausiai susijusias su įvairių įstaigos
notes:
dokumentų registravimu ir tvarkymu. Atliekamos
užduotys: (a) duomenų apie organizacijos darbuotojus
tvarkymas, nurodant jų vardus, pavardes, adresus ir
kitus faktus; (b) darbuotojų atostogų, atleidimo ir kitos
informacijos registravimas; (c) organizacijos adresų ir
telefonų sąrašų rengimas ir nuolatinis atnaujinimas; (d)
organizacijos pašto adresatų sąrašų rengimas ir
nuolatinis atnaujinimas; (e) panašių užduočių atlikimas;
(f) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 4190 01 Adresų rašytuvo
operatorius 4190 02 Adresų sąrašų tvarkytojas 4190 03
Personalo bylų tvarkytojas 4190 04 Katalogų
perrašinėtojas

419001

Adresų rašytuvo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Adresų rašytuvo operatorius

Description:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

730/1 365

LPK-2005

419002

Adresų sąrašų tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Adresų sąrašų tvarkytojas

Description:

419003

Personalo bylų tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Personalo bylų tvarkytojas

Description:

419004

Katalogų perrašinėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Katalogų perrašinėtojas

Description:

419005

Katalogų sudarytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Katalogų sudarytojas

Description:

419006

Tabelininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tabelininkas

Description:

419007

Registratorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Registratorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Registratoriai tvarko įstaigoje gaunamus ir siunčiamus Explanatory
raštus bei sutinka lankytojus. Registratoriai dirba
notes:
įvairiausių tipų įstaigose: ligoninėse, poliklinikose,
viešbučiuose, kosmetologijos kabinetuose ir kitose
panašaus profilio įstaigose. Registratorius yra pirmas
asmuo, sutinkantis lankytojus ir tarsi reprezentuojantis
įstaigą: pagal įstaigos profilį registratorius užpildo
atitinkamas asmens korteles ar blankus, įrašo reikiamus
duomenis ir pasiunčia lankytojus pas tam tikrą
specialistą ar pareigūną arba paskiria kitą patogų laiką;
skirtingose registratūrose skiriasi registravimo blankų
ar knygų užpildymo tvarka, todėl registratorius turi ją
žinoti bei tinkamai ir tiksliai daryti įrašus; priklausomai
nuo įstaigos profilio, gali tekti registruoti apsilankymo
laiką ir tikslą; kiekvieną dieną tvarko įstaigos gaunamus
ir siunčiamus raštus, juos rūšiuoja, registruoja, sega į
atskirus segtuvus, kataloguoja; prireikus informuoja
įstaigos darbuotojus apie interesantų atvykimą arba
vizito atšaukimą. Jeigu registratoriai nėra užsiėmę su
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lankytojais, gali atlikti sekretorių darbą: atsiliepti į
telefono skambučius, perduoti faksu informaciją, ją
priimti, paskirstyti, rūšiuoti paštą, surinkti ir paskirstyti
siuntinius, spausdinti, atlikti nesudėtingą sąskaitybos
darbą.
419010

Personalo skyriaus tarnautojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Personalo skyriaus tarnautojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tvarko organizacijos personalo priėmimo į darbą
Explanatory
įrašus: parengia dokumentus, susijusius su naujais
notes:
darbuotojais, nurodydamas pavardes, adresus,
kvalifikaciją, atlyginimo dydį ir kitas detales ir reikalui
esant papildo įrašus; registruoja susirgimus ir
atostogas, premijas, užmokestį ir kitą informaciją;
atsako į paklausimus ir tvarko korespondenciją
personalo klausimais; užsiima darbuotojų mokymo
organizavimu, sudaro mokymo planus, parenka
metodus, rengia programas, organizuoja seminarus;
atlyginimų administravimo specialistai rengia socialinių
garantijų planus, atlyginimų kėlimo ir premijų
programas. Personalo specialistai taip pat atsako už
darbuotojų gerovę, tinkamą maitinimą, sveikatos
priežiūrą, darbų saugą ir higieną, laisvalaikio
organizavimą, sprendžia įvairius socialinius klausimus.
Gali gauti naujų darbuotojų charakteristikas arba jas
teikti atleidžiamiems iš darbo.

42

Klientų aptarnavimo tarnautojai

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogrupis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Klientų aptarnavimo tarnautojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Klientų aptarnavimo tarnautojai tiesiogiai bendrauja su Explanatory
klientais, atlikdami pinigines operacijas, organizuodami notes:
keliones, suteikdami klientams informaciją,
organizuodami dalykinius susitikimus, ir dirba su
komutatoriumi.Pagrindinės atliekamos užduotys:
piniginių operacijų bankuose, pašto skyriuose, lažybų ir
azartinių lošimų įstaigose ar mokant už nupirktas ar
pažadėtas prekes ar paslaugas atlikimas; darbas, susijęs
su kelionių organizavimu; klientus dominančios
informacijos teikimas ir dalykinių susitikimų
organizavimas; telefono komutatoriaus valdymas. Gali
būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.
Šio pagrindinio pogrupio profesijos toliau skirstomos į
tokias grupes: 421 Kasininkai ir giminiškų profesijų
tarnautojai 422 Klientų informavimo tarnautojai

421

Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai atlieka
pinigines operacijas parduotuvėse ir kitose įstaigose,
įskaitant lažybų ir azartinių lošimų, lombardo ir skolų
išieškojimo vietas. Pagrindinės atliekamos užduotys:
pinigų iš klientų už jų nupirktas prekes ar jiems
suteiktas paslaugas priėmimas; bendravimas su bankų

Explanatory
notes:
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ar pašto skyrių klientais, atliekant pinigines operacijas
bankuose ir paštuose; lažybų sumų, statomų dėl sporto
varžybų rezultatų, priėmimas ir išmokėjimas;
vadovavimas azartiniams žaidimams; pinigų skolinimas
už užstatą, kuriuo paprastai būna paliekami daiktai ar
vertybiniai popieriai; skolų ir kitų mokesčių
išieškojimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šios grupės profesijos toliau skirstomos
į tokius pogrupius: 4211 Kasininkai ir bilietų pardavėjai
4212 Bankų kasininkai ir panašūs klientų aptarnavimo
tarnautojai 4213 Lažybų tarpininkai ir lošimo namų
tarnautojai 4214 Lombardų tarnautojai ir pinigų
skolintojai 4215 Skolų išieškotojai ir giminiškų profesijų
tarnautojai
4211

Kasininkai ir bilietų pardavėjai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kasininkai ir bilietų pardavėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kasininkai ir bilietų pardavėjai tiesiogiai iš klientų
Explanatory
priima mokesčius už prekes ir paslaugas, pirktas ar
notes:
suteiktas tokiose įstaigose, kaip parduotuvės ir bilietų
kasos, arba jie išmoka grynuosius pinigus bankuose ir
panašiose organizacijose. Pagrindinės atliekamos
užduotys: (a) mokesčio grynaisiais pinigais, bankų
čekiais ar pagal kreditinę kortelę priėmimas ir
tikrinimas parduotuvėse, bilietų kasose ar panašiose
įstaigose; (b) grąžos ir pirkimo čekio išdavimas; (c)
bilietų išrašymas ar atspausdinimas kasose ir mokesčio
už bilietus priėmimas; (d) grynųjų pinigų išmokėjimas,
daugiausia bankuose, pagal raštiškus orderius, kredito
korteles ar keičiant valiutą, ir čekių gavimas; (e) kasos
apskaitos tvarkymas ir tikrinimas lyginant su realiu
kasos likučiu; (f) piniginių organizacijos įplaukų
priėmimas grynaisiais pinigais, tikrinimas pagal
pardavimo ir kitus dokumentus ir jų paruošimas, kad
būtų galima padėti į banką; (g) atlyginimo išmokėjimas
organizacijos darbuotojams; (h) darbas su kasos
aparatu; (i) panašių užduočių atlikimas; (j) vadovavimas
kitiems darbuotojams. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: 4211 01 Kasininkas-sąskaitininkas 4211 02
Bilietų kasininkas 4211 03 Kasininkas 4211 04 Biuro
kasininkas

421101

Kasininkas-sąskaitininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kasininkas-sąskaitininkas

Description:

421102

Bilietų kasininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bilietų kasininkas

Description:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

733/1 365

LPK-2005

421103

Kasininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kasininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kasininkai atlieka pinigų priėmimo ir išdavimo
Explanatory
operacijas, tuo palengvindami ir kontroliuodami prekių notes:
ir paslaugų pardavimą. Kasininkų darbo vieta yra
patalpa (kasa), kurios turinys yra pinigų “bankas”:
nuolat skaičiuoja kasoje esančius pinigus ir užrašo
kasos žurnale. Darbo specifika priklauso nuo to, kokioje
įstaigoje – banke, parduotuvėje, įmonėje ar kontoroje –
kasininkas dirba. Jie turi žinoti visas įstaigos procedūras
ir taikyti atitinkamą skaičiavimo metodiką.
Parduotuvėje dirba pardavėjai, baigę atitinkamo
profilio profesines mokyklas ir įgudę dirbti kasos
aparatu. Kasininkai dirba su kasos aparatais, kuriuose
fiksuojama parduotų prekių ar paslaugų kaina ir
išspausdinamas čekis. Po to priima klientų pinigus,
išduoda grąžą, prireikus išrašo sąskaitą. Pamainos
pabaigoje gauti pinigai perskaičiuojami, perduodami
inkasatoriui ir pažymima kasos žurnale, o kasoje lieka
atitinkamas pinigų likutis. Firmų ir bendrovių kasininkų
darbas analogiškas. Be to, jie pagal sudarytus
žiniaraščius išmoka darbo užmokestį. Todėl jie turi
mokėti išimti grynuosius pinigus iš banko ir juos
užpajamuoti pagal kasos pajamų orderius.

421104

Biuro kasininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Biuro kasininkas

Description:

421105

Parduotuvės kasininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Parduotuvės kasininkas

Description:

421106

Lažybų tarpininkas kasininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lažybų tarpininkas kasininkas

Description:

421107

Grynųjų pinigų apskaitos kasininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Grynųjų pinigų apskaitos kasininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tvarko grynųjų pinigų operacijas ir registruoja
organizacijos piniginius sandorius: priima grynųjų
pinigų įplaukas, sutikrina su pardavimo išrašais ir kitais
dokumentais; parengia pinigus banko depozitui ir
organizuoja pinigų paėmimą iš banko; tikrina grynųjų

Explanatory
notes:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

734/1 365

LPK-2005

pinigų sumas su įrašais registracijos knygoje. Gali
sudarinėti algalapius ir išmokėti atlyginimus. Gali
pervedinėti tam tikras sumas arba ką nors įgalioti tai
atlikti. Gali naudotis sumavimo, skaičiavimo ar čekių
išrašymo aparatais ir atlikti kitokias užduotis, susijusias
su piniginiais sandoriais.
421108

Bilietų, išskyrus kelionių, kasininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bilietų, išskyrus kelionių, kasininkas

Description:

421109

Rinkliavų kasininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rinkliavų kasininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Priima apmokėjimus už prekes ar paslaugas ir išduoda
klientams grąžą parduotuvėje, geležinkelio stotyje,
prieplaukoje, teatre ar bet kurioje kitoje įstaigoje arba
atlieka paprastas kasininko operacijas banke: patikrina
priimamą pinigų sumą, paima pinigus, atiduoda grąžą
ir atitinkamai išduoda kasos čekį ar bilietą; apmoka
grynaisiais pinigais rašytinius orderius ar kreditines
pažymas ir gauna atitinkamus kvitus; tvarko priimtų ir
išmokėtų pinigų registracijos knygą ir pagal jos įrašus
suveda kasos balansą. Gali naudoti kasos aparatą ar
bilietų automatą. Gali būti atitinkamai paskirti pagal
įmonės ar vykdomų sandorių pobūdį.

Explanatory
notes:

421110

Bagažo saugyklos ir prekių kasininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bagažo saugyklos ir prekių kasininkas

Description:

421114

Kasininkas sandėlininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kasininkas sandėlininkas

Description:

421118

Prekių ir bilietų kasininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prekių ir bilietų kasininkas

Description:

421119

Prekių kasininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prekių kasininkas

Description:
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421120

Buhalteris-kasininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Buhalteris-kasininkas

Description:

4212

Bankų kasininkai ir panašūs klientų aptarnavimo tarnautojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Bankų kasininkai ir panašūs klientų aptarnavimo
tarnautojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bankų kasininkai ir panašūs klientų aptarnavimo
Explanatory
tarnautojai tiesiogiai bendrauja su klientais bankuose
notes:
ar pašto įstaigose, priimdami, keisdami bei išmokėdami
pinigus ar teikdami pašto paslaugas. Pagrindinės
atliekamos užduotys: (a) pinigų priėmimas grynaisiais
ar čekiais iš klientų; (b) pinigų išmokėjimas klientams;
(c) sąskaitų ir mokesčių apmokėjimas ar pinigų
pervedimas klientų vardu; (d) klientų sąskaitų
kreditavimas ir debetavimas; (e) pinigų keitimas pagal
kliento pageidavimą iš vienos valiutos į kitą; (f) visų
operacijų apskaitos tvarkymas ir tikrinimas su realiu
kasos likučiu; (g) pašto gavimas, pašto ženklų
pardavimas ir kitų pašto paslaugų, susijusių su klientų
aptarnavimu, teikimas, pavyzdžiui, sąskaitų ir mokesčių
apmokėjimas, pinigų pervedimo ir kitų operacijų
atlikimas; (h) panašių užduočių atlikimas; (i)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 4212 01 Valiutos keitimo
kasininkas 4212 02 Banko kasininkas 4212 03
Kasininkas kontrolierius 4212 04 Pašto prekystalio
tarnautojas

421201

Valiutos keitimo kasininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valiutos keitimo kasininkas

Description:

421202

Banko kasininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Banko kasininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Banko kasininko darbo diena prasideda kasos pinigų
Explanatory
priėmimu ir suskaičiavimu. Šiuos pinigus jie naudoja
notes:
per darbo dieną ir atsako už jų saugumą, o darbo
dienai pasibaigus vėl juos perskaičiuoja. Dideliuose
bankuose kasininkai specializuojasi tam tikroje veiklos
srityje, t. y. pinigus išduoda pagal čekius, priima ir
išduoda indėlius, parduoda obligacijas, priima
mokesčius už komunalines paslaugas, keičia užsienio
valiutą ir atlieka kitokias operacijas. Jie dirba tiesiogiai
su klientais: perveda pinigus į depozitines sąskaitas,
nurašo pinigus nuo sąskaitos, registruoja ir sudaro
pinigų balansus; priima ir tikrina grynuosius pinigus,
čekius ir kitus piniginius pavedimus ir užpildo
depozitinius išrašus arba užregistruoja (įveda) depozito
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duomenis į kliento banko kortelę arba kitą dokumentą,
kuris turi būti perduodamas sąskaitų skyriui; patikrina
čekius arba apmokėjimui pateiktus pinigų išėmimo
išrašus, esant reikalui sutikrina parašą arba parašus),
kliento įgaliojamuosius raštus arba sąskaitos balansą ir
išmoka pareikalautą pinigų sumą; indėlininko sąskaitos
kortelėje padaro debeto įrašus ir įrašo einamąjį
atnaujintą balansą; dienos pabaigoje pagal sudarytų
sandorių įrašus subalansuoja grynųjų pinigų likučius;
kai kurias šių funkcijų galima atlikti elektroninėmis
priemonėmis (pvz., kompiuteriu). Gali apskaičiuoti
atliktų sandorių komisinius ar išlaidas. Gali
specializuotis užsienio valiutų, kelionės čekių keitime ar
kitokio tipo sandorių sudaryme prie langelio ir būti
atitinkamai tam darbui paskirti.
421203

Kasininkas kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kasininkas kontrolierius

Description:

421204

Pašto prekystalio tarnautojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pašto prekystalio tarnautojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Priiminėja laiškus, siuntinius, pardavinėja pašto ženklus Explanatory
ir atlieka kitokias pašto paslaugas – priima pinigines
notes:
pašto perlaidas, sąskaitų ar mokesčių apmokėjimą:
pasveria laiškus ir siuntinius, apskaičiuoja atitinkamą
mokestį už persiuntimą, registravimą ir draudimą;
pardavinėja pašto ir kitokius ženklus; priima ir išduoda
grynųjų pinigų perlaidas, banko pervedimus ir kitas
paštu atliekamas paslaugas bei registruoja sudaromus
sandorius. Gali priimti ir išnešioti telegramas, padėti
išskirstyti paštą.

421205

Sąskaitininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sąskaitininkas

Description:

421206

Pinigų keitėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pinigų keitėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Keičia valiutas: pasitikslina, ar sandoris atitinka užsienio Explanatory
valiutos keitimui nustatytus kontrolinius reikalavimus;
notes:
suskaičiuoja ir patikrina pateiktą keitimui valiutą bei
kelionės čekius; apskaičiuoja ekvivalentinę
pareikalautos valiutos vertę ir išduoda atitinkamą
pinigų sumą; registruoja keitimo operacijas, pildo
orderius, išduoda kasos čekius; skaičiuoja ir registruoja
grynuosius pinigus kiekvienos darbo pamainos
pradžioje ir pabaigoje bei parengia suderintą
pranešimą.
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421207

Inkasatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Inkasatorius

Description:

4213

Lažybų tarpininkai ir lošimo namų tarnautojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Lažybų tarpininkai ir lošimo namų tarnautojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Lažybų tarpininkai ir lošimo namų tarnautojai nustato
Explanatory
persvarą, surenka ir išmoka lažybų dėl sporto ir kitų
notes:
renginių rezultatų sumas bei veda azartinius lošimus
lošimo įstaigose. Pagrindinės atliekamos užduotys: (a)
rizikos laipsnio nustatymas, siekiant nustatyti persvarą
ir išvengti ar atmesti statomą pinigų sumą; (b) apytikrių
rezultatų sąrašų sudarymas ir pateikimas; (c) kortų
dalijimas, žaidimo kamuoliukų ridenimas ar ruletės rato
sukimas; (d) lošimų namų taisyklių aiškinimas; (e)
laimingų numerių skelbimas, pinigų išmokėjimas
laimėjusiesiems, pinigų surinkimas iš pralaimėjusiųjų; (f)
panašių užduočių atlikimas; (g) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 4213
01 Lažybų tarpininkas 4213 02 Lošimo namų
tarnautojas

421301

Lažybų tarpininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lažybų tarpininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Organizuoja lažybas dėl sporto bei kitų renginių
rezultatų, surenka ir išmoka išloštas sumas: aptariant
lažybų sąlygas nustato rizikos laipsnį, kuriuo siekiama
nustatyti persvarą ar atmesti statomą pinigų sumą;
skelbia arba parengia ir išleidžia apytikrių rezultatų
sąrašus; priima paraiškas lažyboms asmeniškai,
telefonu, per pasiuntinį, faksu arba elektroniniu paštu;
išmoka laimėtas sumas. Gali organizuoti totalizatorių
sistemą.

Explanatory
notes:

421302

Lošimo namų tarnautojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lošimo namų tarnautojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Veda azartinius žaidimus lošimo namuose: išdalija
Explanatory
kortas, mėto kauliukus arba suka ruletės ratą; paaiškina notes:
lošimo namų taisykles; skelbia laimingus numerius;
išmoka pinigus laimėjusiesiems ir surenka iš
pralaimėjusiųjų. Gali parduoti lošimo žetonus klientams
prie stalų ir supirkti juos.
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4214

Lombardų tarnautojai ir pinigų skolintojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Lombardų tarnautojai ir pinigų skolintojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Lombardų tarnautojai ir pinigų skolintojai skolina
Explanatory
pinigus už užstatą: užstatytus daiktus, turtą ir
notes:
vertybinius popierius. Pagrindinės atliekamos užduotys:
(a) užstatomų daiktų įvertinimas, procentų
apskaičiavimas ir pinigų skolinimas; (b) daiktų
grąžinimas, kai skola grąžinama, arba jų pardavimas, jei
skola negrąžinama; (c) pinigų skolinimas tik tuo atveju,
jei skola bus grąžinta, pavyzdžiui, sėkmingai pardavus
ateinančių metų derlių, arba pagal panašius
įsipareigojimus; (d) panašių užduočių atlikimas; (e)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 4214 01 Pinigų skolintojas 4214
02 Lombardo darbuotojas

421401

Pinigų skolintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pinigų skolintojas

Description:

421402

Lombardo darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lombardo darbuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Nustato dailės kūrinių, juvelyrinių dirbinių bei kitų
Explanatory
daiktų, siūlomų kaip užstatas, vertę ir skolina pinigus už notes:
daiktinį užstatą: patikrina atneštus užstatyti daiktus,
nustato jų būklę ir vertę; atsižvelgdamas į užstatytų
daiktų vertę skolina pinigus, išduoda lombardo kvitą ir
registruoja paskolas; išperkant užstatą apskaičiuoja
palūkanas ir paima mokestį; grąžina daiktus, kai skola
grąžinta, arba užstatytus daiktus parduoda, kai skola
negrąžinama.

4215

Skolų išieškotojai ir giminiškų profesijų tarnautojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Skolų išieškotojai ir giminiškų profesijų tarnautojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Skolų išieškotojai ir giminiškų profesijų tarnautojai
Explanatory
išieško skolas bei atlieka tarnautojo pareigas, susijusias notes:
su skolų išieškojimu. Pagrindinės atliekamos užduotys:
(a) skambinimas klientams telefonu ar laiškų rašymas
dėl skolų grąžinimo ar tarimasis dėl skolos termino
atidėjimo; (b) skolininkų adresų suradimas ir skolininkų
lankymas, siekiant atgauti skolą; (c) surinktos sumos
registravimas; (d) teismo sankcijų rekomendavimas, jei
kitaip negalima išreikalauti skolos; (e) labdaros
prašymas ir rinkimas; (f) panašių užduočių atlikimas; (g)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 4215 01 Vekselių tvarkytojas 4215
02 Labdaros rinkėjas 4215 03 Skolų išieškotojas 4215
04 Mokesčių rinkėjas
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421501

Vekselių tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vekselių tvarkytojas

Description:

421502

Labdaros rinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Labdaros rinkėjas

Description:

421503

Skolų išieškotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skolų išieškotojas

Description:

421504

Mokesčių rinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokesčių rinkėjas

Description:

421505

Nuomos mokesčio rinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nuomos mokesčio rinkėjas

Description:

421506

Vandentvarkos ūkio kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vandentvarkos ūkio kontrolierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vandentvarkos ūkio kontrolierius lanko klientus, teikia Explanatory
informaciją, tikrina vandens skaitiklių rodmenis, lanko
notes:
skolininkus ir siunčia jiems mokesčio pranešimus: teikia
klientams informaciją dėl vandens tiekimo ir nuotekų
šalinimo sutrikimų ar kokybės; informuoja atsakingus
asmenis apie vandentvarkos ūkyje pastebėtus
pažeidimus, perduoda klientų nusiskundimus ir
pageidavimus; užpildo sutartis su abonentais, pateikia
jas abonentui pasirašyti, išduoda atsiskaitomąją
knygelę; atlieka apklausą dėl naujų klientų; pagal
sudarytą grafiką atlieka klientų atsiskaitymo kontrolę:
sutikrina vandens skaitiklių ir atsiskaitomojoje
knygelėje nurodytus rodmenis, patikrina, ar teisingai
mokama; nuo vandens skaitiklių nuima plombas ir juos
užplombuoja; surašo aktus apie nuo vandens skaitiklių
nuimtas plombas, jų užplombavimą, netinkamą
skaitiklių eksploatavimą ar savavališką jų prisijungimą;
paima pinigus už atliktas mokamas paslaugas; dirba su
skolingais klientais: surašo skolos grąžinimo sutartis,
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siunčia mokesčio pranešimus, lanko skolininkus.
422

Klientų informavimo tarnautojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Klientų informavimo tarnautojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Klientų informavimo tarnautojai tiesiogiai bendrauja su Explanatory
klientais dėl kelionių organizavimo, įvairios
notes:
pageidaujamos informacijos suteikimo, priėmimų ar
susitikimų laiko paskyrimo, tarp jų priėmimo pas
gydytoją ar stomatologą ligoninėse ar stomatologijos
klinikose, taip pat atsako į telefono skambučius arba
skambina nurodytais klausimais. Pagrindinės
atliekamos užduotys: kelionės maršruto rengimas,
viešbučių ar kelionių bilietų užsakymas klientams;
klientų ir pacientų priėmimas, būtinos informacijos
suteikimas, dalykinių susitikimų skyrimas įvairių įstaigų
darbuotojų, tarp jų ir ligoninių, gydytojų ar
stomatologų, vardu; darbas su telefono komutatoriumi.
Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šios grupės profesijos toliau skirstomos
į tokius pogrupius: 4221 Kelionių agentūrų ir giminiškų
profesijų tarnautojai 4222 Klientų priėmimo ir
informavimo tarnautojai 4223 Telefono stoties
operatoriai

4221

Kelionių agentūrų ir giminiškų profesijų tarnautojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kelionių agentūrų ir giminiškų profesijų tarnautojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kelionių agentūrų ir giminiškų profesijų tarnautojai
Explanatory
teikia informaciją, rengia kelionių maršrutus ir
notes:
rezervuoja transportą, viešbučius ir kt. Pagrindinės
atliekamos užduotys: (a) patarimai klientams
pasirenkant maršrutus ir keliavimo būdus; (b) maršrutų
sudarymas; (c) transporto, viešbučio ir pan.
rezervavimas; (d) bilietų, kvitų ir kitų dokumentų
išdavimas; (e) vizų gavimas, jei jų reikia; (f) sąskaitų
išrašymas ir mokesčių priėmimas; (g) panašių užduočių
atlikimas; (h) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 4221 01 Kelionių bilietų
išrašymo tarnautojas 4221 02 Kelionių įmonės
tarnautojas 4221 03 Oro linijų kelionių įstaigos
tarnautojas 4221 04 Geležinkelio kelionių įstaigos
tarnautojas

422101

Kelionių bilietų išrašymo tarnautojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelionių bilietų išrašymo tarnautojas

Description:

422102

Kelionių įmonės tarnautojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelionių įmonės tarnautojas

Description:
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422103

Oro linijų kelionių įstaigos tarnautojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Oro linijų kelionių įstaigos tarnautojas

Description:

422104

Geležinkelio kelionių įstaigos tarnautojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geležinkelio kelionių įstaigos tarnautojas

Description:

422105

Kelionių agentūros tarnautojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelionių agentūros tarnautojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kelionių agentūros tarnautojai planuoja ir koordinuoja Explanatory
jos pagrindinę veiklą, t. y. padeda žmonėms,
notes:
vykstantiems į keliones: nustato klientų grupes,
kuriems teikiama paslauga (verslininkai, firmos, turistai,
sezoniniai keleiviai ir kt.); planuoja klientui siūlomas
turistines paslaugas (transportas, apgyvendinimas,
maitinimas, pramogų organizavimas); nustato siūlomų
paslaugų kainas (apskaičiuojamos transporto,
pragyvenimo, maitinimo ir kt. išlaidos); analizuoja rinką
(turizmo produkto paklausos ir pasiūlos lygio tyrimas);
garantuoja paslaugų patikimumą (paslauga turi būti
stabili, laiku ir tinkamai atlikta); paslaugų saugumas
(klientų saugumas neturi kelti abejonių); analizuoja
konkurentų veiklą (veiklos analizė, paslaugų teikimo
forma, kainų politika, duomenys apie naujas
paslaugas); tiria turizmo rinkos teisinius aspektus
(nustato teisines normas ir taisykles, kurių reikia
laikytis). Gali tvarkyti ir specialiųjų kelionių užsakymus,
turistinius maršrutus, susijusius su slidžių ir kitokio
reikiamo inventoriaus nuoma. Kliento pageidavimu,
gali tvarkyti pasus, vizas, užsienio valiutą ir teikti įvairias
kitas paslaugas.

422106

Kelionių agentūros užsakymų tarnautojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelionių agentūros užsakymų tarnautojas

Description:

422107

Kelionių agentūros rezervavimo registruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelionių agentūros rezervavimo registruotojas

Description:
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4222

Klientų priėmimo ir informavimo tarnautojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Klientų priėmimo ir informavimo tarnautojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Klientų priėmimo ir informavimo tarnautojai priima
Explanatory
klientus ir pacientus, teikia informaciją, organizuoja
notes:
susitikimus įstaigų tarnautojų, tarp jų ir ligoninių,
poliklinikų gydytojų ar stomatologų, vardu. Pagrindinės
atliekamos užduotys: (a) klientų ir pacientų priėmimas,
klausimų registravimas ir reikiamos informacijos
suteikimas; (b) priėmimo laiko klientams ar pacientams
paskyrimas; (c) informacijos suteikimas ar priėmimo
laiko paskyrimas telefonu; (d) klientų ar pacientų
nukreipimas pas jiems reikiamą asmenį ar į reikiamą
vietą; (e) viešbučio rezervavimas turistams ar
pacientams, jų registravimas ir sąskaitų pateikimas
jiems išvykstant; (f) informacinių lankstinukų, brošiūrų ir
blankų išdavimas; (g) panašių užduočių atlikimas; (h)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 4222 02 Klientų informavimo
tarnautojas 4222 03 Pasiteiravimo telefonu skyriaus
darbuotojas 4222 04 Priimamojo sekretorius 4222 05
Gydytojo odontologo priimamojo sekretorius

422202

Klientų informavimo tarnautojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Klientų informavimo tarnautojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Priiminėja įstaigos lankytojus, išsiaiškina jų atvykimo
tikslą ir atitinkamai juos nukreipia: sutinka lankytoją ir
išsiaiškina pageidavimus; suteikia informaciją ar
praneša apie atvykimą ir nukreipia lankytoją pas
reikiamą asmenį; atsako į informacijos užklausas
telefonu arba dėl paskirto vizito laiko; registruoja
lankytojus. Gali atlikti kitas ribotas kanceliarines
užduotis.

Explanatory
notes:

422203

Pasiteiravimo telefonu skyriaus darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pasiteiravimo telefonu skyriaus darbuotojas

Description:

422204

Priimamojo sekretorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Priimamojo sekretorius

Description:

422205

Gydytojo odontologo priimamojo sekretorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gydytojo odontologo priimamojo sekretorius

Description:
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422206

Viešbučio priimamojo sekretorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Viešbučio priimamojo sekretorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Priiminėja viešbučio ir panašių įstaigų svečius, teikia
Explanatory
priėmimo ir informavimo paslaugas jiems atvykus,
notes:
išvykstant ir viešnagės metu: kontroliuoja išankstinius
užsakymus, rezervuoja vietas ir registruoja
apgyvendintus kambarius; priiminėja svečius, išsiaiškina
jų pageidavimus ir paskirsto kambarius; pateikia
sąskaitas išvykstantiems svečiams, organizuoja jų
išvykimą, bagažo pristatymą. Gali atlikti kai kurias
viešbučio administratoriaus pareigas, pvz., teikti
kambario raktus ir instruktuoti portjė, skirstyti ir
rūšiuoti gautą paštą. Gali parengti sąskaitas svečiams,
išrašyti kvitus ir priimti apmokėjimą.

422207

Medicinos įstaigos priimamojo sekretorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medicinos įstaigos priimamojo sekretorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Priiminėja pacientus gydytojo priimamajame, paskiria
atvykimo laiką ir registruoja pacientų lankymąsi:
sutinka pacientus, patikslina pavardes, suranda
registracijos korteles ir nukreipia pagal paskyrimą;
sudaro paskyrimų sąrašus ir kaupia bei saugo pacientų
dokumentus. Gali parengti ir pristatyti sąskaitas bei
užpildyti socialinio draudimo blankus. Gali atlikti kitas
pagalbines užduotis.

Explanatory
notes:

422208

Užsakymų priėmėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Užsakymų priėmėjas

Description:

422209

Medicinos registruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medicinos registruotojas

Description:

422210

Informatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Informatorius

Description:
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422211

Informatorius operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Informatorius operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dirba asmeniniu kompiuteriu, į jį įveda informaciją ir ją Explanatory
apdoroja. Visų pirma tai yra bendrojo pobūdžio
notes:
informacija, garantuojanti planingą įstaigos
funkcionavimą: buhalterinės apskaitos duomenys,
informacija apie prekes (pirkimą-pardavimą, kainas,
užsakymus, paslaugas), statistiniai ir registracijos
duomenys, informacija apie personalą bei jų darbo
rodiklius ir kt. Gali būti įvedama ir informacija apie
klientus (iš dokumentų arba gauta elektroniniu paštu),
kuri paprastai naudojama įstaigos viduje. Tai turi būti
atlikta greitai ir tiksliai: dirba kompiuteriu, informaciją
įveda klaviatūra arba iš diskelių bei kompaktinių diskų.
Operatorius turi žinoti įvedimo ir išvedimo įrenginių
tipus, nusimanyti apie išorinės ir vidinės atmintinės
talpą; duomenų bazių valdymo programos yra įvairios,
kiekviena įstaiga naudoja jos profilį atitinkančią
valdymo programą. Operatoriai turi mokėti dirbti su šia
programa, informaciją tinkamai įvesti, pataisyti,
papildyti, sujungti. Jie formatuoja diskelius, archyvuoja
duomenis, kopijuoja juos iš vienų diskelių į kitus,
sudaro grafikus, skaičiavimų lenteles, pagal
raštvedybos taisykles įformina dokumentus.

4223

Telefonų stoties operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Telefonų stoties operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Telefonų stoties operatoriai dirba prie komutatoriaus
Explanatory
pulto, sujungia vietinius ir tarpmiestinius skambučius ir notes:
telefonu teikia įvairią informaciją. Pagrindinės
atliekamos užduotys: (a) abonentų sujungimas, t.y.
ryšio tarp skambinančiojo ir asmens, kuriam jis
skambina, sukūrimas; (b) siunčiamųjų skambučių
sujungimas ir vietinių ir tarpmiestinių linijų abonentų
iškvietimas; (c) mokesčių už pokalbius fiksavimas; (d)
atsakymas į klausimus telefonu ir pranešimų įrašymas;
(e) panašių užduočių atlikimas; (f) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 4223
01 Telefono stoties operatorius 4223 02 Telefonininkas
4223 03 Klientų aptarnavimo skyriaus asistentas

422301

Telefono stoties operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telefono stoties operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Valdo viešojo ar privačiojo telefono tinklo telefonų
Explanatory
perjungtuvą ir atlieka vietinius ar užmiesčio telefoninius notes:
sujungimus: stebi telefonų perjungtuvą ir atsako į
iškvietas, sujungia kviečiantįjį asmenį su kviečiamuoju
abonentu; išorines iškvietas nukreipia į vietinį tinklą,
įskaitant ir tarptautines iškvietas; abonentų iškvietas
tiesiogiai ar per operatorius nukreipia į nurodytus
telefono numerius jeigu negalima tiesiogiai surinkti
nurodyto numerio arba jei abonentas kreipiasi
pagalbos ar specialios paslaugos;
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sujungia tolimųjų tinklų abonentus ir teikia atitinkamas
instrukcijas kitų tinklų telefonų perjungtuvų
operatoriams; stebi ir registruoja mokestį už
tolimuosius ir kitus telefoninius pokalbius; pataria ir
paaiškina, kaip surinkti reikiamą numerį ir paaiškina
apie kitas turimas ryšio priemones; praneša apie
gedimus ar sutrikimus.
422302

Telefonininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telefonininkas

Description:

422303

Klientų aptarnavimo skyriaus asistentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Klientų aptarnavimo skyriaus asistentas

Description:

5

Aptarnavimo srities ir prekybos darbuotojai

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinė grupė

Level name:

Major group

Pavadinimas:

Aptarnavimo srities ir prekybos darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aptarnavimo srities ir prekybos darbuotojai teikia
Explanatory
turizmo, namų ūkio, visuomeninio maitinimo, asmens
notes:
priežiūros paslaugas, kovoja su gaisrais ir tvarkos
pažeidėjais, demonstruoja madas ir pozuoja
menininkams įvairiuose parodose, renginiuose,
demonstruoja ir parduoda prekes didmeninės ar
mažmeninės prekybos parduotuvėse ir panašiose
įstaigose, kioskuose ir turguje (rinkoje). Daugumai šiai
pagrindinei grupei priskiriamų profesijų reikia antrojo
ISCO kvalifikacijos lygmens. Pagrindinės paslaugų
srities ir prekybos darbuotojų atliekamos užduotys:
paslaugų organizavimas ir teikimas kelionių metu;
namų ūkio tvarkymas; maisto ir gėrimų ruošimas ir
pateikimas; vaikų priežiūra; nesudėtinga slauga ir
panašios priežiūros paslaugos namuose ar įstaigose;
asmens priežiūros paslaugos, kaip antai kirpyklų ir
kosmetikos salonų paslaugos; palydovų paslaugos;
astrologijos ir būrimo paslaugos; balzamavimas;
laidotuvių organizavimas; asmenų ir turto apsauga nuo
gaisro ir neteisėtų veiksmų, įstatymų laikymosi
priežiūra ir viešosios tvarkos saugojimas; pozavimas ir
demonstravimas prekių reklamavimo, kūrimo ir
eksponavimo tikslams; prekių pardavimas didmeninės
ir mažmeninės prekybos įstaigose, kioskuose,
prekyvietėse ir turgavietėse; prekių demonstravimas
galimiems pirkėjams. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbuotojams.

ISCO
kvalifikacijos
lygis:

2
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51

Paslaugų asmenims ir apsaugos darbuotojai

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogrupis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Paslaugų asmenims ir apsaugos darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmenims teikiamų ir apsaugos paslaugų darbuotojai Explanatory
teikia individualias paslaugas asmenims ir turizmo,
notes:
namų ūkio, visuomeninio maitinimo, asmens priežiūros
paslaugas bei saugo nuo gaisrų ir neteisėtų veiksmų.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio atstovų
atliekamos užduotys: paslaugų kelionių metu
organizavimas ir teikimas; namų ūkio tvarkymas,
maisto ir gėrimų ruošimas ir pateikimas; vaikų
priežiūra; nesudėtingos slaugos ir panašių priežiūros
paslaugų teikimas namuose ir įstaigose; klientų
aptarnavimas kirpyklose ir kosmetikos salonuose;
palydovų paslaugos; astrologijos ir būrimo paslaugos;
balzamavimas; laidojimo paslaugų teikimas; asmenų ir
turto apsauga nuo gaisrų ir neteisėtų veiksmų,
viešosios tvarkos ir teisėtvarkos užtikrinimas. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio
pagrindinio pogrupio profesijos toliau skirstomos į
tokias grupes: 511 Kelionių palydovai ir giminiškų
profesijų darbuotojai 512 Ūkvedžiai ir maitinimo
įmonių darbuotojai 513 Asmens priežiūros ir giminiškų
profesijų darbuotojai 514 Kiti paslaugų asmenims
darbuotojai 515 Astrologai, būrėjai ir giminiškų
profesijų darbuotojai 516 Apsaugos darbuotojai

511

Kelionių palydovai ir giminiškų profesijų darbuotojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kelionių palydovai ir giminiškų profesijų darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kelionių palydovai ir giminiškų profesijų darbuotojai
Explanatory
teikia įvairias individualias paslaugas asmenims,
notes:
keliaujantiems lėktuvu, traukiniu, laivu, autobusu ir
kitomis transporto priemonėmis, lydi asmenis ar
grupes turistinių kelionių ir ekskursijų metu.
Pagrindinės atliekamos užduotys: keleivių komforto ir
saugumo užtikrinimas; maisto ir gaiviųjų gėrimų
pateikimas; pageidaujamos ar būtinos informacijos
suteikimas, atsakymas į įvairius su kelione susijusius
klausimus; bilietų surinkimas ir išdavimas
visuomeniniame transporte; asmenų ar grupių
lydėjimas turistinėse kelionėse ar ekskursijose,
pasakojant apie įdomias vietas; kitų gido paslaugų
teikimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šios grupės profesijos toliau skirstomos
į tokius pogrupius: 5111 Kelionių palydovai 5112
Transporto konduktoriai 5113 Kelionių gidai

5111

Kelionių palydovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kelionių palydovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kelionių palydovai teikia keleiviams paslaugas,
Explanatory
siekdami užtikrinti jų komfortą ir saugumą, pateikia
notes:
valgius ir gėrimus arba koordinuoja tvarkymo darbus ir
pramogas laivuose. Atliekamos užduotys: (a) į lėktuvą
įeinančių keleivių sutikimas, pasveikinimas, palydėjimas
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į jų vietas, užtikrinimas, kad jie užsisegtų saugos diržus
ir laikytųsi rūkyti draudžiančių ir panašių ženklų; (b)
aiškinimas, kaip naudotis gelbėjimo priemonėmis,
pavyzdžiui, gelbėjimosi diržais ar deguonies kaukėmis;
(c) laikraščių, žurnalų ir kitos skaityti skirtos medžiagos,
ausinių, antklodžių ir panašių daiktų dalinimas ir
atsakymas į keleivių klausimus; (d) iš anksto paruošto
maisto bei gėrimų pateikimas; (e) prekių be muito
pardavimas; (f) reikalui esant, pirmosios medicinos
pagalbos suteikimas keleiviams; (g) reikiamų veiksmų
atlikimas nenumatytų atvejų ar nelaimingų atsitikimų
metu; (h) keleivių aptarnavimas oro uostuose; (i) laivo
keleivių pagrindinių poreikių ir komforto užtikrinimas,
tarp jų kajučių tvarkos palaikymas ir maisto pateikimas
pagal pageidavimus; (j) panašių užduočių atlikimas; (k)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 5111 01 Oro uosto palydovas
5111 02 Lėktuvo palydovas 5111 03 Traukinio
palydovas 5111 04 Laivo palydovas
511101

Oro uosto palydovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Oro uosto palydovas

Description:

511102

Lėktuvo palydovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lėktuvo palydovas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Lėktuvų palydovai rūpinasi, kad keleiviams būtų saugu Explanatory
ir patogu: vieną valandą prieš skrydį orlaivio kapitonas notes:
informuoja palydovus apie meteorologines sąlygas ir
ypatingas keleivių problemas; lėktuvų palydovai
pasirūpina, kad būtų sutvarkytas keleivių salonas,
pakaktų maisto, gėrimų, apklotų, spaudinių; jie turi
pasirūpinti būtiniausiais vaistais ir saugos priemonėmis;
palydovai pasveikina į lėktuvą įlipančius keleivius,
patikrina bilietus, padeda pasikabinti drabužius ir
padėti bagažą; prieš pakylant lėktuvui palydovai
paaiškina keleiviams, kaip naudotis saugos
priemonėmis, patikrina, ar visi keleiviai prisisegę
saugos diržus; skrydžio metu palydovai atsakinėja į
keleivių klausimus apie skrydį, išdalija laikraščius ir
pagalvėles, padeda pasirūpinti mažais vaikais, senais ir
ligotais žmonėmis; gali suteikti pirmąją medicinos
pagalbą; skrydžio metu lėktuvų palydovai išdalija
keleiviams iš anksto specialiai paruoštą maistą ir
gėrimus; lėktuvui nusileidus palydovai padeda
keleiviams išlipti. Ypatingais atvejais, nepalankiomis oro
sąlygomis ar pan., lėktuvų palydovai privalo keleivius
nuraminti.

511103

Traukinio palydovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Traukinio palydovas

Description:
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511104

Laivo palydovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo palydovas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Rūpinasi bendru laivo keleivių komfortu ir poreikiais,
Explanatory
atlieka kai kurias ar visas užduotis: pasitinka keleivius ir notes:
palydi juos į kajutes; atsako į bendruosius keleivių
klausimus; prižiūri tvarką kajutėse, pakloja lovas ir
gultus, pakeičia patalynę ir rankšluosčius, atneša
užkandžius ir gėrimus keleiviams; atneša maistą į
valgyklą, iškilmių salę ar kajutę; padeda keleiviams
denyje pasivaikščiojimų po laivą metu, suteikdamas
reikiamas paslaugas; valo kajutes, vonias, tualetus,
koridorius, praėjimus, sandėlius ir kitas patalpas; valo ir
blizgina stalo įrankius bei atsako už savo žinioje
turimas atsargas.

511105

Vyresnysis traukinio palydovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyresnysis traukinio palydovas

Description:

511106

Vyriausiasis palydovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriausiasis palydovas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Keleiviniuose ir krovininiuose laivuose planuoja,
Explanatory
koordinuoja ir prižiūri komandos, atsakingos už ūkio
notes:
darbus ir maisto pateikimą, veiklą: priima, patikrina ir
išduoda įvairias laivo atsargas, t. y. maisto produktus,
patalynę ir įrangą; prižiūri vyriausiąją virėją, kepėją, taip
pat ir bendrąją valgyklą, kajučių ir denio patarnautojus;
tvarko laivo tiekimo skyriaus registracijos žurnalą.
Nedideliuose keleiviniuose ar mišriuose krovininiuosekeleiviniuose laivuose gali atlikti kai kurias laivo
ūkvedžio pareigas.

511107

Laivo ekonomas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo ekonomas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Prižiūri ir koordinuoja laivo komandos komercinę
veiklą: tvarko pervežimų srautą, komandos sąrašus,
krovinių dokumentus, laivo stovėjimo uoste
pažymėjimus ir kitus oficialius dokumentus; tvarko
algalapius ir kelionei pasibaigus laivo komandos
nariams išmoka atlyginimus; teikia banko paslaugas ir
priima keleivių brangenybes saugoti seife; organizuoja
keleiviams ekskursijas uostamiesčiuose; padeda
keleiviams sutvarkyti muitinės deklaracijas ir kitus
dokumentus, kai iškraunamas laivas ir tvarkomi
tolimesnės kelionės reikalai. Gali prižiūrėti ir
koordinuoti laivo barų bei restoranų veiklą. Gali
organizuoti įvairias keleivių pramogas.

Explanatory
notes:
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511108

Pagalbinio traukinio junginio specialiojo vagono palydovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pagalbinio traukinio junginio specialiojo vagono
palydovas

Description:

511109

Palydovas bufetininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Palydovas bufetininkas

Description:

511110

Pirmosios klasės palydovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pirmosios klasės palydovas

Description:

511111

Antrosios klasės palydovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Antrosios klasės palydovas

Description:

511112

Aukščiausiosios klasės palydovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aukščiausiosios klasės palydovas

Description:

511113

Kelto palydovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelto palydovas

Description:

511114

Vagono palydovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vagono palydovas

Description:

511115

Miegamojo vagono palydovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Miegamojo vagono palydovas

Description:
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Aiškinamosios
pastabos:

Keleivinių traukinių miegamojo vagono palydovas
Explanatory
teikia individualias paslaugas kelionėse, kad keleiviams notes:
būtų patogu ir saugu: miegamuosiuose vagonuose
traukinių palydovai išdalija ir surenka patalynę, keleivių
pageidavimu paruošia arbatą ar kavą, patiekia iš anksto
paruoštus užkandžius, rūpinasi vagonų tvarka ir švara.
Jie nuolatos turi bendrauti su keleiviais, mokėti spręsti
konfliktines situacijas. Tarptautinių maršrutų keleivinių
traukinių palydovai turi mokėti užsienio kalbą.

511116

Keleivinio traukinio palydovas kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keleivinio traukinio palydovas kontrolierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Keleivinių traukinių palydovas kontrolierius teikia
Explanatory
individualias paslaugas kelionėse, kad keleiviams būtų notes:
patogu ir saugu: rūpinasi įlipančių į vagoną ir išlipančių
iš vagono keleivių saugumu, tikrina bilietus, nurodo
vietą vagone, informuoja apie traukinio eismo grafiką,
muitinių taisykles ir reikalavimus; turi išmanyti
keleivinių vagonų įrangą, elektros, šildymo ir
ventiliacijos sistemas, kad menkus gedimus galėtų pats
operatyviai pašalinti. Taip pat privalo mokėti vagonų
techninio eksploatavimo taisykles, sugebėti patikrinti
vagonų techninę būklę, mokėti techninius geležinkelio
naudojimo nuostatus, geležinkelio eismo ir
signalizacijos taisykles (kas antri metai privalo išlaikyti
kvalifikacinį egzaminą); turi gerai mokėti keleivių ir
bagažo vežimo taisykles, mokėti užpildyti muitinės
deklaracijas ir informuoti keleivius, kaip tai padaryti.

511117

Elektrotechnikos laboratorijos vagono palydovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrotechnikos laboratorijos vagono palydovas

Description:

5112

Transporto konduktoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Transporto konduktoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Transporto konduktoriai surenka ar išduoda bilietus ir Explanatory
rūpinasi traukinių, tramvajų, autobusų ir kito
notes:
visuomeninio transporto keleivių saugumu ir komfortu.
Atliekamos užduotys: (a) bilietų surinkimas ir išdavimas,
mokesčio už kelionę surinkimas arba iš anksto pirktų
bilietų tikrinimas; (b) rūpinimasis keleivinių traukinių
miegamaisiais vagonais, keleivių bilietų tikrinimas,
saugumo užtikrinimas ir informacijos suteikimas; (c)
saugumo taisyklių laikymosi užtikrinimas; (d)
informacijos keleiviams suteikimas, o ypač apie
sustojimus ir galimus persėdimus; (e) bendravimas su
mašinistu, užtikrinant tvarkaraščio laikymąsi; (f)
reikiamų veiksmų atlikimas, įvykus nenumatytam ar
nelaimingam atsitikimui; (g) panašių užduočių
atlikimas; (h) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 5112 01 Konduktorius
5112 02 Troleibuso konduktorius 5112 03 Autobuso
konduktorius 5112 04 Palydovas kontrolierius
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511201

Konduktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Konduktorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Yra atsakingas už keleivinį traukinį kelionės metu, jo
Explanatory
saugumą ir judėjimą pagal tvarkaraštį, prižiūri ir
notes:
koordinuoja geležinkelio transporto komandos darbą:
užtikrina, kad geležinkelio traukinių judėjimas vyktų
pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas instrukcijas, imasi
visų atsargumo priemonių keleivių saugumui užtikrinti;
vadovauja traukinį aptarnaujančio personalo darbui;
tikrina traukinio signalizaciją ir apšvietimo įrangą;
prižiūri vagonų sukabinimą ir smulkių krovinių bei
siuntinių pakrovimą ir iškrovimą; duoda signalą
garvežio mašinistui pradėti judėti ar sustoti; registruoja
pakrautus ir iškrautus krovinius, traukinio sąstato
vagonų numerius; imasi atitinkamų veiksmų
ekstremalių situacijų ar avarijų atvejais; suteikia
keleiviams informaciją apie elgesio taisykles traukinyje,
stotis ir stoteles, prijungimus prie kito traukinio sąstato
ir eismo tvarkaraščius; pateikia pranešimus ir ataskaitas
kiekvienos kelionės ar pamainos pabaigoje. Gali
surinkti keleivių bilietus, leidimus ar mokestį už
važiavimą.

511202

Troleibuso konduktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Troleibuso konduktorius

Description:

511203

Autobuso konduktorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Autobuso konduktorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Surenka mokestį, išduoda bilietus, kontroliuoja
Explanatory
keleivius, prižiūri tvarką autobuse, keleivių saugumą ir notes:
važiavimo patogumą: surenka mokestį už važiavimą ir
išduoda bilietus; duoda ženklą vairuotojui sustoti, kai
keleiviai nori išlipti ar įlipti į autobusą; yra atsakingas už
autobuse vežamų keleivių skaičių , gyvūnų ir krovinių
vežimo taisyklių laikymąsi; kontroliuoja keleivių
judėjimą autobuse ir užtikrina jų saugumą bei
patogumą visos kelionės metu; bendradarbiauja su
vairuotoju, siekdamas nepažeisti autobuso judėjimo
grafiko; nurodytuose maršruto punktuose užpildo
kelionės lapą, nurodo laiką ir parduotų bilietų skaičių;
registruoja kelionės maršrutą, įrašo duomenis apie
parduotus bilietus, už važiavimą surinktą mokestį,
dirbtų valandų skaičių per pamainą; atsako už rastus
autobuse paliktus keleivių daiktus. Gali dirbti kitos
keleivinio transporto priemonės konduktoriumi.

511204

Palydovas kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Palydovas kontrolierius

Description:
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511205

Keleivinio transporto kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keleivinio transporto kontrolierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Keleivinio transporto kontrolierius parduoda ir tikrina
Explanatory
bilietus bei rūpinasi keleivių saugumu ir patogumu
notes:
autobusuose ir kitose transporto priemonėse.
Keleivinio transporto kontrolierius aptarnauja keleivius
kelionėje: įlipantiems į transporto priemonę keleiviams
parduoda arba patikrina iš anksto kasoje nupirktus
bilietus. Kontrolierius yra materialiai atsakingas už
parduotus bilietus. Be to, prireikus kontrolierius padeda
keleiviams įlipti ir išlipti iš transporto priemonės,
nurodo vietą joje. Jis skelbia keleiviams stotelių
pavadinimus ir praneša, kur reikia persėsti. Keleiviams
sunegalavus kontrolieriai gali pasirūpinti pirmąja
medicinos pagalba. Įvykus nelaimingam atsitikimui, jie
imasi visų būtinų veiksmų avarijoje nukentėjusiųjų
keleivių gyvybei gelbėti. Neretai keleivinio transporto
kontrolieriams tenka sudrausminti keleivius, kurių
elgesys trukdo kitiems keleiviams. Tarptautiniais
maršrutais važiuojančioms transporto priemonėms
aptarnauti reikalingi užsienio kalbą mokantys
transporto kontrolieriai. Šios srities specialistams gali
tekti dirbti naktimis, per šventes ar savaitgaliais.
Važiuojančioje transporto priemonėje jiems nuolat
tenka vaikščioti, parduoti ir tikrinti bilietus, pildyti
kelionės ir apskaitos dokumentus.

5113

Kelionių gidai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kelionių gidai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kelionių gidai lydi atskirus asmenis arba grupes
Explanatory
apžvalginių kelionių ar ekskursijų metu, pasakoja apie
notes:
vietos įžymybes ir teikia kitas gidų paslaugas.
Atliekamos užduotys: (a) turistų lydėjimas, užtikrinant
jų komfortą; (b) turistų lydėjimas apžvalginėse
ekskursijose ir supažindinimas su vietos įžymybėmis; (c)
turistų lydėjimas muziejuose ir parodose ir informacijos
apie jų eksponatus suteikimas; (d) turistų lydėjimas
fabrikuose ir panašiose įmonėse bei atitinkamos
informacijos suteikimas; (e) alpinizmo, medžioklės,
žvejybos ir kitų panašių ekskursijų organizavimas; (f)
panašių užduočių atlikimas; (g) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 5113
01 Gidas 5113 02 Muziejaus gidas 5113 03 Kelionių
gidas 5113 04 Draustinio gidas

511301

Gidas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gidas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gidai lydi turistų ar keliautojų grupes arba atskirus
asmenis , norinčius apžiūrėti vietos įžymybes, ir teikia
juos dominančią informaciją; gidai dirba muziejuose,
lydi ekskursijas pėsčiomis arba kokiu nors transportu.
Muziejų gidai grupėms arba atskiriems asmenims
pasakoja apie muziejaus eksponatus, istorijos faktus ir

Explanatory
notes:
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pan.; gidai visuomet turi būti pasirengę atsakyti į
netikėčiausius klausimus, kuriuos jiems gali užduoti
turistai, turi gerai išmanyti šalies istoriją, atsiminti datas
bei faktus, taip pat architektūros istoriją, religijotyrą,
mokėti vaizdžiai pasakoti, sudominti žmones;
ekskursijų gidai sutartu laiku pasitinka turistų ar
keliautojų grupę numatytoje vietoje ir lydi ją visą
kelionę; gidai yra atsakingi ne tik už pažintinės
informacijos suteikimą, bet ir už patogumą bei
saugumą. Paprastai gidai specializuojasi – veda
ekskursijas tam tikru maršrutu. Sudėtingiau yra gidams,
kurie lydi ekskursijas į užsienio šalis. Kelionėje jie
pasakoja turistams apie lankomas šalis ir atskirus
objektus. Tam reikia iš anksto pasiruošti, surinkti
nemažai informacijos. Gidai turi mokėti bendrauti su
žmonėmis, valdyti konfliktines situacijas. Dauguma
gidų dirba su užsieniečių grupėmis, todėl šios
profesijos žmonės turi gerai mokėti užsienio kalbas.
511302

Muziejaus gidas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Muziejaus gidas

Description:

511303

Kelionių gidas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelionių gidas

Description:

511304

Draustinio gidas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Draustinio gidas

Description:

511305

Meno galerijos gidas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Meno galerijos gidas

Description:

511306

Kelionių autobusu gidas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelionių autobusu gidas

Description:

511307

Žvejybos kelionių gidas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žvejybos kelionių gidas

Description:
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511308

Ekskursijų po žaidimų parką gidas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ekskursijų po žaidimų parką gidas

Description:

511309

Medžioklės kelionių gidas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medžioklės kelionių gidas

Description:

511310

Ekskursijų po pramonės įmonę gidas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ekskursijų po pramonės įmonę gidas

Description:

511311

Apžvalgos ekskursijų gidas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apžvalgos ekskursijų gidas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Lydi turistų grupes, kurios pagal iš anksto suplanuotą
maršrutą keliauja autobusais, laivais ar kitokiomis
transporto priemonėmis: padeda turistams sutvarkyti
kelionės dokumentus - gauti vizas, pasus ir sveikatos
pažymėjimus; tvarko maitinimo ir apgyvendinimo
klausimus kelionės metu; nurodo įdomiausias
lankytinas maršruto vietas ir pateikia trumpą istorinę
apžvalgą bei kitokius komentarus; planuoja pats ir
padeda turistams suplanuoti individualių ekskursijų
maršrutą ; atlieka kitokias pareigas: padeda turistams
susitvarkyti bagažą, siunčia pranešimus, teikia vertėjo
paslaugas, paaiškina muitinės reikalavimus ir kitas
nustatytas taisykles. Gali surinkti mokesčius už bilietus.

Explanatory
notes:

512

Ūkvedžiai ir maitinimo įmonių darbuotojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Ūkvedžiai ir maitinimo įmonių darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Ūkvedžiai ir maitinimo įmonių darbuotojai organizuoja, Explanatory
prižiūri ir atlieka įvairius namų ūkio darbus
notes:
komercinėse ir visuomeninėse įstaigose, privačiose
valdose arba dirba įvairų darbą, susijusį su maisto
paruošimu, gaminimu ir pateikimu komercinėse ir
visuomeninėse įstaigose, privačiose valdose, laivuose ar
keleiviniuose traukiniuose. Pagrindinės atliekamos
užduotys: namų ruošos personalo samdymas,
mokymas ir atleidimas; namų ruošos personalo darbo
organizavimas ir vadovavimas jam; rūpinimasis asmenų
gerovės sąlygomis ir jų tinkamu elgesiu visuomeninėse
įstaigose; atsargų pirkimo, saugojimo ir išdavimo
kontroliavimas; maisto produktų ruošimas ir
gaminimas; maisto ir gėrimų pateikimas. Gali būti
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priskiriamas vadovavimas kitiems asmenims. Šios
grupės profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius:
5121 Ūkvedžiai ir giminiškų profesijų darbuotojai 5122
Virėjai 5123 Padavėjai ir bufetininkai
5121

Ūkvedžiai ir giminiškų profesijų darbuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Ūkvedžiai ir giminiškų profesijų darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Ūkvedžiai ir giminiškų profesijų darbuotojai
Explanatory
organizuoja, vadovauja, tvarko viešbučių, klubų,
notes:
mokymo įstaigų, privačių namų ūkį. Atliekamos
užduotys: (a) darbininkų, kurie samdomi namų ruošos
darbams atlikti, samdymas, mokymas, atleidimas, jų
darbo organizavimas ir vadovavimas; (b) atsargų
pirkimas ir jų naudojimo kontrolė; (c) atsargų laikymo ir
išdavimo kontrolė; (d) asmenų bendrosios gerovės ir
elgesio priežiūra visuomeninėse įstaigose; (e) pagalba
nedidelių sužeidimų ar ligos atvejais, paprastai
temperatūros matavimas, tvarstymas; (f) panašių
užduočių atlikimas; (g) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 5121
01 Vyresnysis liokajus 5121 02 Ekonomas 5121 03
Ūkvedys 5121 04 Stovyklos komendantas

512101

Vyresnysis liokajus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyresnysis liokajus

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Liokajus, kuris vadovauja didelių namų ūkių tarnams ir
kitam aptarnaujančiam personalui, organizuoja jų
darbą. Jis tikrina valymo kokybę ir aptarnaujančio
personalo darbo efektyvumą, samdo ir moko
personalą. Gali būti atsakingas už maisto atsargų ir
ūkyje naudojamų prekių pirkimą ir paskirstymą,
kontroliuoja namų ūkio išlaidas. Prireikus gali ruošti ir
tiekti patiekalus, valyti ir atlikti namų ruošos darbus. Jis
taip pat atsako už namų ūkio tvarkymo dokumentus.
Turi išmanyti etiketą.

Explanatory
notes:

512102

Ekonomas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ekonomas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Ekonomas organizuoja ir pats atlieka ūkio darbus,
Explanatory
tvarko privačių namų, mokymo bei kitų įstaigų,
notes:
viešbučių, restoranų, klubų ūkį, atlieka kitas funkcijas:
kontroliuoja maisto atsargų ir virtuvės reikmenų
supirkimą, saugojimą, laikymą ir paskirstymą; prižiūri ir
koordinuoja darbą padaliniuose ir sandėlyje,
kontroliuoja pagalbinių virtuvės darbininkų, kurie
tiesiogiai nedalyvauja maisto ruošime, darbą; superka
reikiamą maisto atsargų kiekį ir prižiūri atsargų laikymą,
saugojimą ir paskirstymą, tikrina jų kokybę; samdo,
moko ir atleidžia darbininkus; tikrina virtuvę ir
sandėlius, užtikrina, kad būtų laikomasi nustatytų
higienos standartų ir atitinkamų sanitarinių reikalavimų;
superka reikiamą virtuvės inventorių, kontroliuoja indų,
stalo sidabro, krištolo valymą; tvarko, registruoja
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pirkinius, atsiskaito už jų sunaudojimą, tvirtina
važtaraščius ir sąskaitas, atsako už sąskaitų
apmokėjimą.
512103

Ūkvedys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkvedys

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Planuoja, organizuoja ir prižiūri techninio personalo
Explanatory
darbą viešbučiuose ir kitose įstaigose: samdo, moko ir notes:
paskirsto pareigas, prižiūri kambarinių, skalbėjų ir
siuvėjų darbą; užtikrina, kad būtų laikomasi nustatytų
efektyvaus darbo ir švaros palaikymo standartų; perka
ar padeda supirkti reikiamas atsargas; tikrina
kambarius, registruoja ir praneša apie reikiamą
remontą; tikrina ūkinės veiklos sąskaitas; tvarko
kambario inventorių, patalynę, atlieka inventorizaciją.
Gali rengti ūkinės veiklos biudžetą. Gali supirkti ūkio
reikmenų atsargas, įrangą, registruoti išlaidas, prižiūrėti
ir rūpintis technine įstaigos įranga.

512104

Stovyklos komendantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stovyklos komendantas

Description:

512105

Bendrabučio komendantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bendrabučio komendantas

Description:

512106

Namų ekonomas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Namų ekonomas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Namų ekonomai tvarko privačių namų, viešbučių,
Explanatory
mokymo bei kitų įstaigų ūkį ir atlieka kitas funkcijas:
notes:
privalo mokėti organizuoti įvairių objektų (mokyklų,
ligoninių, sanatorijų, privačių namų ir kt.) ūkinę veiklą;
rūpinasi minėtų objektų švara, tvarka, interjeru,
remontu, buitine technika, maisto produktų tiekimu bei
maisto ruošimu; turi išmanyti sanitarijos ir higienos
reikalavimus, sodo, daržo, laukininkystės ir šiltnamių
kultūrų, dekoratyvinių medžių, krūmų, gėlių auginimą,
gyvulininkystės pagrindus, kulinariją, konditeriją,
rankdarbius, siuvimą, buhalterijos tvarkybą; paprastai
šios profesijos žmonės yra atsakingi už išvardytų darbų
organizavimą bei priežiūrą, tačiau neretai jiems patiems
tenka dirbti kai kuriuos minėtus darbus; turi mokėti
atlikti namų ruošą, prižiūrėti gyvulius, paukščius,
skalbti, prižiūrėti ir auginti sodo, daržo, laukininkystės ir
šiltnamines kultūras, gėles, ruošti maistą, organizuoti
šventes, apskaičiuoti pajamas, išlaidas, pelną, tvarkyti
buhalterinę apskaitą. Dažnai namų ekonomai, ypač
neturintys savo šeimos, gyvena darbdavio namuose ir
dirba ilgesnę negu įprasta darbo
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dieną.
512107

Namų ruošos ekonomas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Namų ruošos ekonomas

Description:

512108

Šeimininkė

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šeimininkė

Description:

512109

Ūkio techninės priežiūros skyriaus technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkio techninės priežiūros skyriaus technikas

Description:

512110

Ūkio skyriaus darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkio skyriaus darbuotojas

Description:

512111

Stovyklos ūkvedys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stovyklos ūkvedys

Description:

512112

Komendantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Komendantas

Description:

512113

Aukšto administratorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aukšto administratorius

Description:

512114

Namo valdytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Namo valdytojas

Description:
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Aiškinamosios
pastabos:

Rūpinasi gyvenamojo namo eksploatavimu.
Explanatory
Organizuoja ir kontroliuoja remontininkų darbus, ,
notes:
vadovauja aplinkos tvarkymo darbams: prižiūri
darbininkus ir užtikrina efektyvų remonto darbams
skirtų statybinių medžiagų, panaudojimą; rūpinasi, kad
darbai būtų atlikti pagal grafike numatytus terminus;
namo valdytojas turi būti įgijęs tiek fundamentaliųjų,
tiek vadybos mokslų teorinių bei praktinių žinių, kad
galėtų sėkmingai vadovauti ir prižiūrėti jo žinioje esantį
namą; pagal projektus jis sudaro darbų užduotis,
kontroliuoja jų vykdymą, tvarko atliekamų darbų
apskaitą, remdamasis sudarytomis sąmatomis rūpinasi
optimaliu medžiagų ir žaliavų bei gamybinių pajėgumų
naudojimu; tikrina medžiagų kokybę, rengia techninę
dokumentaciją, sudaro darbų grafikus, apskaičiuoja
darbo jėgos bei mechanizmų poreikį, nustato racionalų
jų naudojimo režimą, remdamasis sąmatomis, darbo
brėžiniais ir grafikais atlieka reikiamus skaičiavimus. Kai
naudojamos projekte nenumatytos medžiagos,
konstrukcijos ar mechanizmai, darbo metu tie
skaičiavimai yra tikslinami ir taisomi; namo valdytojas
organizuoja statybinių medžiagų tiekimą, rūpinasi
transportu ir daugeliu kitų organizacinių dalykų.

512115

Reprezentacinės salės vedėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Reprezentacinės salės vedėjas

Description:

512116

Restorano salės administratorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Restorano salės administratorius

Description:

512117

Ūkio reikalų tvarkytojas (gydymo įstaigos skyriaus ūkvedys)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkio reikalų tvarkytojas (gydymo įstaigos skyriaus
ūkvedys)

Description:

5122

Virėjai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Virėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Virėjai planuoja, organizuoja, ruošia ir gamina maistą
Explanatory
viešbučiuose, restoranuose ir kitose visuomeninio
notes:
maitinimo įmonėse, laivuose, keleiviniuose traukiniuose
ir privačiuose namuose. Atliekamos užduotys: (a)
meniu planavimas, maisto gaminimas ir ruošimas; (b)
darbo virtuvėje planavimas ir koordinavimas; (c)
panašių užduočių atlikimas; (d) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 5122
01 Vyriausiasis virėjas 5122 02 Virėjas 5122 03
Konservavimo virėjas 5122 04 Restorano virėjas
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512201

Vyriausiasis virėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriausiasis virėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Planuoja, prižiūri ir koordinuoja virėjų bei pagalbinių
Explanatory
virtuvės darbininkų veiklą viešbučiuose, restoranuose
notes:
ar kitose panašaus profilio maitinimo įstaigose ir
traukiniuose: atsižvelgdamas į numatomą svečių ar
maitinimo įstaigos lankytojų skaičių, patiekalų
populiarumą bei jų kainą, sudaro valgiaraštį; prižiūri
virėjus ir pagalbinius virtuvės darbininkus, ruošiančius ir
gaminančius maistą bei jį patiekiančius porcijomis;
kontroliuoja patiekalų porcijų kiekį, garnyro rūšį; kuria
savitus patiekalus ir receptus; užsako maisto produktus,
virtuvės įrenginius, tikrina jų kokybę ir kontroliuoja bei
registruoja maisto produktų kiekį; samdo, moko ir
atleidžia virtuvės personalą.

512202

Virėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Virėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Virėjas ruošia įvairius patiekalus, patraukliai patiekia
Explanatory
juos lankytojams. Kiekvienam restoranui, kavinei, barui notes:
ar viešbučiui yra svarbu, kad lankytojams patiktų jų
patiekalai. Kadangi valgiaraščiuose nurodoma daug
patiekalų, kuriems paruošti reikia sugaišti nemažai
laiko: virėjas turi pasižymėti gebėjimu pagaminti
firminius patiekalus, sukurti naujus receptus ar
patobulinti įprastus patiekalus; virėjai, kurie dirba
mokyklų, pramonės įmonių, ligoninių ar kitų įstaigų
valgyklose, ruošia plataus asortimento maistą;
restoranų virėjai dažniausiai pagal užsakymus gamina
daug įvairiausių rūšių patiekalų; ruošia visų rūšių
karštus ir šaltus patiekalus, užkandas, verda įvairias
sriubas; visi virėjai turi mokėti tiksliai sverti, paruošti
porcijas, pagal receptus sumaišyti atskirus produktus;
turi mokėti sudaryti valgiaraštį; virėjai naudojasi
įvairaus didumo puodais, keptuvėmis, buitiniais
virtuvės prietaisais, elektrinėmis ar dujinėmis viryklėmis,
įvairiais keptuvais ir kt.; ruošiant įvairius patiekalus,
virėjai turi mokėti naudoti skirtingas maisto gaminimo
technologijas. Atsižvelgiant į restorano, kavinės ar
valgyklos aptarnaujamų klientų skaičių virtuvėje gali
dirbti vienas ar keli virėjai. Jeigu virtuvėje yra keletas
virėjų, jie gali pasiskirstyti, kokius patiekalus kuris
gamins, pavyzdžiui, daržovių, mėsos ar deserto
gaminius. Didesnių virtuvių virėjams paprastai
vadovauja vyriausiasis virėjas. Virėjai dažnai turi patarti
restoranų savininkams, kokių produktų ir kiek reikia
nupirkti tam tikriems patiekalams pagaminti.

512203

Konservavimo virėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Konservavimo virėjas

Description:
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512204

Restorano virėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Restorano virėjas

Description:

512205

Laivo virėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo virėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tarnauja laivuose ir yra laivo įgulos narys. Vykdo laivo Explanatory
kapitono ir jo padėjėjų nurodymus. Atlieka įvairias
notes:
denio įrangos priežiūros užduotis (išskyrus variklio ir
mašinų skyriaus). Ruošia ir gamina maistą laivuose:
atsižvelgdamas į turimas maisto produktų atsargas,
savo nuožiūra ar pagal pageidavimus sudaro
valgiaraščius@; ruošia visų rūšių karštus ir šaltus
patiekalus, užkandas, mišraines, desertus, verda įvairias
sriubas; visi virėjai turi mokėti tiksliai sverti, paruošti
porcijas, pagal receptus sumaišyti atskirus produktus;
virėjai naudojasi įvairaus didumo puodais, keptuvėmis,
buitiniais virtuvės prietaisais, elektrinėmis ar dujinėmis
viryklėmis, įvairiais keptuvais ir kt.; turi mokėti virti,
kepti, paruošti pirmuosius, antruosius, trečiuosius
patiekalus ir kitus kulinarijos gaminius, paruošti tešlą ir
kepti duoną, išmanyti maisto produktų ypatybes, jų
gaminimo ir apdorojimo technologijas, patiekalų
ruošimo ir virtuvės inventorių; valo ir prižiūri virtuvę bei
maisto gaminimo įrangą. Gali gaminti ir patiekti maistą
tik laivo komandai.

512206

Traukinio virėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Traukinio virėjas

Description:

512207

Dietinių patiekalų virėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dietinių patiekalų virėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Virėjas, turintis specialųjį išsilavinimą ar baigęs dietinių Explanatory
patiekalų virėjo specializacijos kursus. Jis gali dirbti
notes:
privačioje ar valstybinėje sveikatos priežiūros įstaigoje,
kurioje būtina ruošti dietinį maistą. Jis privalo iš
dietetikos technologo arba maisto gamybos vedėjo
priimti tik kokybiškus maisto produktus, pagal
nurodytas receptūras ir technologiją gaminti dietinius
patiekalus. Jis turi išmanyti dietetikos principus,
mitybos higieną, dietinio maisto ruošimo technologiją,
degustacijos reikalavimus, maisto toksikoinfekcijas. Turi
mokėti gaminti dietinius patiekalus, jusliniu būdu
įvertinti maisto produktų ir patiekalų kokybę. Esant
reikalui, mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą.
Dietinių patiekalų virėjas turi išmanyti valgiaraščio
sudarymo principus, buhalterinę apskaitą ir patiekalų
kalkuliaciją, saugaus darbo taisykles, gamybos ir
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asmens higienos reikalavimus. Dietinių patiekalų virėjas
privalo nepažeisti saugaus darbo ir higienos taisyklių
reikalavimų, laiku tikrintis sveikatą. Už netinkamą
funkcijų vykdymą dietinių patiekalų virėjas atsako
nustatyta tvarka pagal galiojančius Lietuvos respublikos
teisės aktus.
512208

Kulinaras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kulinaras

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Specialistas, kuris gamina įvairius kulinarinius gaminius Explanatory
iš mėsos, žuvies, daržovių ar kitokių maisto produktų,
notes:
parenka ir gamina garnyrus, padažus, patiekalus
padalija į porcijas, juos apipavidalina, sudaro
valgiaraščius, įvertina patiekalų kokybę, apskaičiuoja
jiems pagaminti reikalingų produktų kiekį, moka
naudotis patiekalų receptų rinkiniais. Kulinaras turi
išmanyti: žuvies, įvairių rūšių mėsos ir jos produktų
kulinarinę paskirtį, kokybės rodiklius ir juslinius kokybės
nustatymo metodus; įvairias kulinarinių gaminių
žaliavas ir jų paskirtį; kokybinius maisto produktų
parametrus ir juslinius jų nustatymo metodus;
maistingųjų medžiagų išsaugojimo, gaminant įvairius
patiekalus, būdus; žaliavų normas, maišymo santykius ir
eiliškumą; pirminio produktų apdorojimo taisykles,
būdus ir eiliškumą; pusgaminių asortimentą, paruošimo
taisykles ir būdus; šiluminio apdorojimo procesus,
būdus, režimą, eigą; vidutinio sudėtingumo patiekalų ir
kulinarijos gaminių receptūras, kokybės reikalavimus;
šaltų užkandžių, pirmų, antrų, saldžių patiekalų
paruošimo technologiją; pusgaminių ir produkcijos
laikymo ir realizavimo sąlygas, terminus, išduodamų
patiekalų temperatūros, patiekalų išdavimo taisykles,
gaminių išeigą; druskų, rūgščių, vandens kietumo
poveikį šiluminio produktų apdorojimo trukmei;
valgiaraščio sudarymo taisykles; produktų gavimo,
paraiškų pildymo ir produktų apskaitos reikalavimus;
mechaninių, šiluminių, šaldymo įrenginių grupes, jų
paskirtį, atskirų įrenginių veikimo principą,
eksploatavimo ir darbų saugos taisykles; sanitarijos,
asmens higienos, priešgaisrinės saugos taisykles; darbo
ir gamybos ekonomikos pagrindus. Kulinaras taiko
žaliavų (daržovių, mėsos, žuvies ir kt.) pirminio
apdorojimo būdus: ruošia įvairius pusgaminius, juos
apibarsto, paruošia barstymo mišinius; naudodamas
įvairius šiluminio paruošimo būdus, ruošia patiekalus;
gamina įvairias šviežių ir virtų daržovių, mėsos, žuvies
salotas ir mišraines; ruošia šaltieną, marinuotas žuvis,
natūralią silkę su garnyru ir kt.; verda sultinius ir
sriubas; iš koncentratų gamina padažus ir patiekalus;
Gali pagaminti antrus karštus (virtus, troškintus, keptus,
apkeptus) daržovių, žuvies, mėsos, vištienos, triušienos,
kiaušinių ir varškės patiekalus; gali išvirti ar iškepti
miltinius patiekalus (virtinius, koldūnus, naminius
lakštinius, spurgas, bandeles) ir pagaminti pyragėlius su
įvairiais įdarais; gali paruošti karštus ir šaltus gėrimus,
saldžius patiekalus; gali nustatyti ruošiamo maisto
kokybę, patiekti pagamintus patiekalus, naudotis
receptų rinkiniais, sudaryti valgiaraštį.

512209

Subproduktų virėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Subproduktų virėjas

512210

Maisto išdavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Maisto išdavėjas

Description:

5123

Padavėjai ir bufetininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Padavėjai ir bufetininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Padavėjai ir bufetininkai siūlo ir pateikia maistą ir
Explanatory
gėrimus viešojo maitinimo įmonėse, klubuose,
notes:
įstaigose, valgyklose, laivuose ar keleiviniuose
traukiniuose. Atliekamos užduotys: (a) maisto ir gėrimų
pateikimas; (b) patarimai, kokius gėrimus ir vyną
pasirinkti ir jų pateikimas; (c) alkoholinių ir
nealkoholinių gėrimų pateikimas bare; (d) panašių
užduočių atlikimas; (e) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 5123
01 Padavėjas 5123 02 Maitinimo įmonės padavėjas
5123 03 Banketo padavėjas 5123 04 Oficialių priėmimų
padavėjas

512301

Padavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Padavėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Padavėjai aptarnauja lankytojus restoranuose ir
Explanatory
kavinėse, priima užsakymus, atneša maistą ir gėrimus,
notes:
atsiskaito su lankytojais. Padavėjai gali dirbti mažose
kavinėse ar ištaiginguose restoranuose. Jie visuomet
tiesiogiai bendrauja su lankytojais, todėl: turi išmanyti ir
rekomenduoti vieną ar kitą vyno rūšį, tinkamą prie
patiekalo; papasakoti lankytojams, iš kokių
komponentų ir kaip pagaminti patiekalai; padavėjai
palydi lankytojus prie stalo, pateikia valgiaraštį, pataria
renkantis patiekalus; padavėjai turi mokėti serviruoti
stalą, sudaryti gėlių puokštes stalui papuošti; dažnai
tenka vienu metu aptarnauti keletą staliukų, ypač
greitai ir tiksliai turi dirbti @@karštomis valandomis“,
ypač per pietus ar aptarnaujant specialius užsakymus;
privalo pastebėti, kada vienas ar kitas lankytojas baigė
valgyti patiekalą, laiku nuimti tuščias lėkštes, pakeisti
pelenines ir pan.; padavėjai turi mokėti naudoti kasos
aparatus, išrašyti sąskaitas, priimti atsiskaitymus
grynaisiais pinigais, kreditinėmis kortelėmis. Padavėjų
darbo stilius dažnai priklauso nuo restorano ar kavinės
stiliaus. Kai kuriuose iš jų lankytojus reikia aptarnauti
paprasčiau, o kituose išlaikant tam tikrą iškilmingumą.

512302

Maitinimo įmonės padavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Maitinimo įmonės padavėjas

Description:
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512303

Banketo padavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Banketo padavėjas

Description:

512304

Oficialių priėmimų padavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Oficialių priėmimų padavėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Patarnauja pateikiant maistą ir gėrimus svečiams
viešbučiuose, restoranuose ir klubuose, išlaikydamas
oficialius etiketo reikalavimus ir ypatingą dėmesį
kreipdamas į nustatytas serviravimo taisykles: patikrina
stalo serviravimą; pateikia valgiaraštį svečiams ir
pasiūlo patiekalus bei prie jų tinkančius vynus; jeigu
reikia, užsirašo užsakymus; perduoda užsakymus
virtuvei ir atneša patiekalus iš virtuvės; paruošia
patiekalą serviravimui; pateikia svečiams maistą ant
stalo; pateikia sąskaitą mokėjimui; nuima dėmėtas
staltieses, nešvarius indus ir įrankius.

Explanatory
notes:

512305

Vyriausiasis padavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriausiasis padavėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vadovauja, prižiūri ir koordinuoja padavėjų darbą
valgyklose, restoranuose ar viešbučių restoranuose,
klubuose bei kitose maitinimo įstaigose: rezervuoja
stalus svečiams, pokyliams, sutinka svečius ir palydi į
jiems skirtas vietas; vyriausieji padavėjai turi mokėti
serviruoti stalą, sudaryti gėlių puokštes stalui papuošti;
turi išmanyti ir rekomenduoti vieną ar kitą vyno rūšį,
tinkamą prie patiekalo; papasakoti lankytojams, iš
kokių komponentų ir kaip pagaminti patiekalai;
užtikrina, kad būtų laikomasi nustatytų aptarnavimo
standartų ir maistui keliamų higienos normų;
atsižvelgia į kliento nusiskundimus dėl maisto ar
aptarnavimo; samdo ir moko padavėjus. Gali priiminėti
svečius, užsakymus ir perduoti juos padavėjams. Gali
planuoti ir ruošti banketus, padėti sudaryti
valgiaraščius.

Explanatory
notes:

512306

Laivo padavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo padavėjas

Description:

512307

Traukinio restorano padavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Traukinio restorano padavėjas

Description:
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512308

Viešbučio padavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Viešbučio padavėjas

Description:

512309

Baro padavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Baro padavėjas

Description:

512310

Barmenas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Barmenas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Barmenai aptarnauja lankytojus prie baro, pilsto
Explanatory
gėrimus, ruošia kokteilius: pilsto gėrimus pagal
notes:
padavėjų pateiktus salėje esančių lankytojų užsakymus
arba aptarnauja lankytojus prie baro; barmenai turi
mokėti dešimtis kokteilių paruošimo būdų, nes kai
kurie lankytojai gali pageidauti pagaminti vienokį ar
kitokį kokteilį; darbą turi atlikti greitai ir tiksliai,
nesvarbu, kiek lankytojų gali tekti aptarnauti vienu
metu; naudodamasis kasos aparatais turi suspėti
atsiskaityti su lankytojais, nesvarbu, ar jie moka grynais
pinigais, ar atsiskaito mokėjimo kortelėmis; lankytojui
išvykus, nurenka tuščias taures, nuvalo barą; gali dirbti
uždaruose baruose ir tiesiogiai bendrauti su lankytojais,
patiekti patiekalus lankytojams, sėdintiems prie baro;
labai svarbu mokėti bendrauti su žmonėmis, nuolatos
šypsotis, atsiminti nuolatinių lankytojų pomėgius ir
įpročius. Lankytojus pralinksmina barmenų mokėjimas
žongliruoti pilnais buteliais. Barmenui neretai tenka
pačiam bare išdėstyti butelius su gėrimais ir kitas
prekes, kad baras būtų patrauklesnis.

512311

Barmenas padavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Barmenas padavėjas

Description:

512312

Bufetininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bufetininkas

Description:

512313

Bufetininkas kasininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Bufetininkas kasininkas

512314

Vyno padavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyno padavėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pataria pasirenkant vyną ir patiekia jį svečiams
komercine veikla užsiimančiose maitinimo įstaigose,
vyninėse, klubuose ir pan.: pateikia svečiams vynų
sąrašą, atsako į klausimus apie vyno amžių ir kitas
savybes; pataria svečiams, kurie vynai geriausiai tinka
prie tam tikrų patiekalų; priima užsakymus, parenka
vyną ir patikrina, kad jis būtų reikiamos temperatūros;
išdėlioja taures ir išpilsto vyną, pripildydamas taures
vėl, kai reikia. Gali pateikti sąskaitas mokėjimui. Gali
tiekti ir kitus gėrimus.

Explanatory
notes:

513

Asmens priežiūros ir giminiškų profesijų darbuotojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Asmens priežiūros ir giminiškų profesijų darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmens priežiūros ir giminiškų profesijų darbuotojai
Explanatory
prižiūri vaikus ir padeda prižiūrėti moksleivius, padeda notes:
gydytojams, slaugos specialistams bei jaunesniesiems
specialistams atlikti savo pareigas ligoninėse ir kitose
įstaigose, teikia asmens priežiūros paslaugas namuose
arba padeda veterinarijos gydytojams, farmacininkams
ar kitiems specialistams atlikti savo pareigas.
Pagrindinės atliekamos užduotys: darbuotojų vaikų
priežiūra ir pagalba mokytojams, prižiūrintiems vaikus
per pietus ar kitas mokyklų pertraukas ar išvykas;
nesudėtinga ir panaši slauga ligoninėse ir panašiose
įstaigose arba paciento namuose; pagalba veterinarijos
gydytojams ir farmacininkams, atliekantiems savo
pareigas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šios grupės profesijos toliau skirstomos
į tokius pogrupius: 5131 Vaikų priežiūros darbuotojai
5132 Gydymo ir socialinės rūpybos įstaigų asmens
priežiūros darbuotojai 5133 Asmens priežiūros
namuose darbuotojai 5139 Kitur nepriskirti asmens
priežiūros ir giminiškų profesijų darbuotojai

5131

Vaikų priežiūros darbuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Vaikų priežiūros darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vaikų priežiūros darbuotojai prižiūri darbdavio vaikus, Explanatory
organizuoja jų kasdieninę veiklą arba padeda
notes:
mokytojams prižiūrėti moksleivius. Atliekamos
užduotys: (a) pagalba vaikams, jiems prausiantis,
maudantis, rengiantis ar valgant; (b) vaikų lydėjimas į
mokyklą ir iš mokyklos ar užklasinės veiklos būrelius; (c)
žaidimai su vaikais, knygų skaitymas ar pasakų sekimas
vaikams; (d) tvarkos užtikrinimas vaikų
miegamuosiuose ir žaidimų kambariuose; (e)
moksleivių priežiūra per priešpiečius, pietus ar kitas
pertraukas mokykloje; (f) moksleivių priežiūra
ekskursijose, lankantis muziejuose ir panašiose
išvykose; (g) panašių užduočių atlikimas; (h)

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

Description:

766/1 365

LPK-2005

vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 5131 01 Mokinių palydovas 5131
02 Vaikų guvernantė 5131 03 Auklė 5131 04 Auklė
tarnaitė
513101

Mokinių palydovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokinių palydovas

Description:

513102

Vaikų guvernantė

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaikų guvernantė

Description:

513103

Auklė

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Auklė

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Prižiūri vaikus kasdienėje jų veikloje: padeda vaikams
Explanatory
praustis, apsirengti; pamaitina vaikus; išveda vaikus
notes:
pasivaikščioti ir žaidžia su jais; palaiko tvarką vaikų
kambaryje ir miegamajame; padeda vaikams pasiruošti
miegoti; skaito vaikams knygutes, seka pasakas. Gali
taisyti, plauti ir lyginti vaikų drabužius. Gali atlikti tam
tikrus namų ruošos darbus, nesusijusius su vaikų
priežiūra.

513104

Auklė tarnaitė

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Auklė tarnaitė

Description:

513106

Kūdikių namų auklė

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kūdikių namų auklė

Description:

5132

Gydymo ir socialinės rūpybos įstaigų asmens priežiūros darbuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gydymo ir socialinės rūpybos įstaigų asmens priežiūros Description:
darbuotojai

Aiškinamosios
pastabos:

Asmens priežiūros darbuotojai, dirbantys gydymo ir
socialinės rūpybos įstaigose, atlieka nesudėtingus
darbus, padėdami gydytojams, medicinos seserims,
akušerėms, stomatologams ar jaunesniesiems
specialistams. Atliekamos užduotys: (a) paciento
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paruošimas gydytojo apžiūrai arba gydymui; (b)
patalynės keitimas ir pagalba pacientams,
besitvarkantiems savo tualetą; (c) šildytuvų ir kitų
pagalbinių priemonių teikimas pacientams; (d) padėklų
su maistu išnešiojimas ir surinkimas, pacientų, kuriems
reikia pagalbos, maitinimas; (e) chirurginių ir
medicininių instrumentų bei įrangos sterilizavimas; (f)
asistavimas stomatologui, reguliuojant šviesą ir
paduodant jam reikiamus instrumentus ar medžiagas;
(g) panašių užduočių atlikimas; (h) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 5132
01 Medicininių autoklavų aparatininkas 5132 02
Pagalbinis medicinos darbuotojas 5132 11
Dezinfekuotojas 5132 12 Slaugytojo padėjėjas
513201

Medicininių autoklavų aparatininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medicininių autoklavų aparatininkas

Description:

513202

Pagalbinis medicinos darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pagalbinis medicinos darbuotojas

Description:

513211

Dezinfekuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dezinfekuotojas

Description:

513212

Slaugytojo padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Slaugytojo padėjėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris padeda slaugytojui. Jis renka svarbiausius Explanatory
individualinei arba grupinei slaugai reikalingus
notes:
duomenis apie pacientą: sveria, matuoja ūgį, ir kūno
temperatūrą, atlieka dinamometriją ir kitus matavimus.
Savarankiškai arba vadovaujant slaugytojui slaugo
pacientus, bendradarbiauja su slaugytoju ir kitais
sveikatos specialistais, paruošia ir prižiūri slaugos
priemones. Slaugytojo padėjėjas užtikrina higienines
paciento reikmes, rūpinasi pacientais ir jų artimaisiais,
maitina pacientus, tvarko pacientų išskyras ir sekretus,
padeda pacientams su judėjimo negalia, atlieka įvairius
techninius darbus. Slaugytojo padėjėjo veiklai licencija
nereikalinga.

5133

Asmens priežiūros namuose darbuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Asmens priežiūros namuose darbuotojai

Description:
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Aiškinamosios
pastabos:

Šiam pogrupiui priskiriami asmens priežiūros
darbuotojai pacientų ar klientų namuose rūpinasi
individualiais tų asmenų poreikiais ir teikia bendrosios
asmens priežiūros paslaugas asmenims, kuriems reikia
tokios priežiūros dėl psichinės ar fizinės ligos,
invalidumo ar dėl senyvo amžiaus. Atliekamos
užduotys: (a) pagalbos teikimas, pacientus guldant
arba keliant iš lovos ir padedant jiems persirengti; (b)
patalynės keitimas, pagalba pacientams prausiantis,
persirengiant ar einant į tualetą; (c) pačių arba kitų
pagaminto maisto pateikimas ir pacientų, kurie negali
patys pavalgyti, maitinimas; (d) medikamentų davimas
ar užtikrinimas, kad pacientai vartotų reikiamus
medikamentus; (e) pacientų sveikatos būklės
stebėjimas ir, pastebėjus pablogėjimo požymių,
atitinkamo gydytojo arba socialinės rūpybos
darbuotojų informavimas; (f) panašių užduočių
atlikimas; (g) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 5133 01 Asmens
priežiūros namuose darbuotojas

513301

Asmens priežiūros namuose darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Asmens priežiūros namuose darbuotojas

Description:

5139

Kitur nepriskirti asmens priežiūros ir giminiškų profesijų darbuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti asmens priežiūros ir giminiškų profesijų Description:
darbuotojai

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima asmens priežiūros ir giminiškų
Explanatory
profesijų darbuotojus, kurie nepriskiriami kitiems 513
notes:
grupės “Asmens priežiūros ir giminiškų profesijų
darbuotojai” pogrupiams. Čia, pavyzdžiui, turėtų būti
priskiriami tokie darbuotojai, kurie padeda
veterinarams, farmacininkams ar jaunesniesiems šių
profesijų specialistams atlikti savo pareigas. Tokiais
atvejais jų atliekamos užduotys yra šios: (a) gyvulių
prausimas ir maitinimas; (b) gyvulių lydėjimas ar
pristatymas į gydymo patalpas ar operacinę, jų
laikymas gydymo ar procedūrų metu; (c) chirurginių
veterinarijos instrumentų valymas ir sterilizavimas; (d)
etikečių klijavimas ant vaistų dėžučių, cheminių ir kitų
farmacinių medžiagų pakuočių bei jų atsargų
papildymas lentynose; (e) butelių, menzūrų,
laboratorinių stiklinių ir kitos įrangos sterilizavimas; (f)
panašių užduočių atlikimas; (g) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 5139
01 Vaistininko pagalbininkas 5139 02 Veterinaro
pagalbininkas 5139 03 Veterinarijos laborantas 5139 04
Veterinarijos sanitaras

513901

Vaistininko pagalbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaistininko pagalbininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vadovaujamas ir prižiūrimas farmacininko atlieka ne
techninio pobūdžio užduotis farmacijos srityje: ant
vaistų pakuočių ir kitų farmacinių preparatų priklijuoja

Explanatory
notes:
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etiketes ; išpakuoja ir sandėliuoja vaistų atsargas;
papildo vaistų atsargas lentynose; valo lentynas,
prekystalius ir kitas darbo vietas; valo ir sterilizuoja
buteliukus, menzūras bei kitą įrangą; pakuoja ir pristato
užsakymus. Gali paruošti užsakymus ne medicininiams
preparatams, pvz., pramoniniams ar žemės ūkio
chemikalams, ir parduoti ne farmacines prekes, pvz.,
tualeto reikmenis.
513902

Veterinaro pagalbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Veterinaro pagalbininkas

Description:

513903

Veterinarijos laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Veterinarijos laborantas

Description:

513904

Veterinarijos sanitaras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Veterinarijos sanitaras

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Patariant veterinarui gyvūnų klinikoje ar kitoje
panašioje veterinarinėje įstaigoje atlieka paprastas
užduotis, susijusias su gyvūnų gydymu ir priežiūra:
maudo gyvūnus, šukuoja, kerpa plaukus ir nagus;
pasveria ir sumaišo specialius ingredientus, ruošia
pašarą ir šeria gyvūnus; šluoja, valo dulkes ir plauna
veterinarijos gydyklos kabinetus ir gyvūnų gardus,
voljerus; valo ir sterilizuoja chirurginius instrumentus
bei kitą įrangą; palydi ir atveda gyvūnus į gydymo
kabinetus ir prilaiko juos procedūrų metu. Gali priimti
klientus, atsakinėti į telefono skambučius ir paskirti
priėmimo laiką. Gali pakeisti tvarsčius, tepti skirtais
tepalais ir atlikti kitas panašias užduotis.

Explanatory
notes:

513905

Gamybinių patalpų dezaktyvuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gamybinių patalpų dezaktyvuotojas

Description:

513906

Dezaktyvuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dezaktyvuotojas

Description:
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513907

Naminių gyvūnų kirpėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naminių gyvūnų kirpėjas

Description:

514

Kiti paslaugų asmenims darbuotojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kiti paslaugų asmenims darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kiti paslaugų asmenims darbuotojai teikia paslaugas,
Explanatory
siekdami pagerinti žmonių išvaizdą, dirba palydovais ar notes:
kompanionais arba prižiūri savo darbdavių rūbus ir
kitus jų asmeninius daiktus; teikia balzamavimo ar
laidojimo paslaugas. Pagrindinės atliekamos užduotys:
kerpa ir šukuoja plaukus; skuta ir kerpa barzdas; teikia
gydomosios ir dekoratyvinės kosmetikos paslaugas,
grimuoja; kerpa rankų ir kojų nagus, suteikia jiems
formą ir juos lakuoja bei gydo nesudėtingus žmogaus
pėdų negalavimus; padeda ir aptarnauja klientus
pirtyse, atlieka paprastą masažą; dirba tarnais,
kamerdineriais ar kompanionais; balzamuoja kūnus ir
teikia laidotuvių paslaugas. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios grupės
profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius: 5141
Kirpėjai, kosmetologai ir giminiškų profesijų
darbuotojai 5142 Tarnai ir palydovai 5143 Laidojimo
paslaugų darbuotojai ir balzamuotojai 5149 Kitur
nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai

5141

Kirpėjai, kosmetologai ir giminiškų profesijų darbuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kirpėjai, kosmetologai ir giminiškų profesijų
darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kirpėjai, kosmetologai ir giminiškų profesijų
Explanatory
darbuotojai kerpa ir šukuoja plaukus, skuta ir kerpa
notes:
barzdas, teikia gydomosios ir dekoratyvinės kosmetikos
paslaugas bei kitas panašias gydymo ir priežiūros
paslaugas, siekdami pagerinti jų išvaizdą. Atliekamos
užduotys: (a) plaukų kirpimas, plovimas, dažymas ir
garbanojimas ir pan.; (b) barzdų kirpimas ar skutimas;
(c) galvos odos masažavimas ir gydymas; (d) perukų
pritaikymas pagal klientų pageidavimus; (e) veido ir
kitų kūno dalių odos valymas, tepimas kremais,
pieneliais bei panašiomis priemonėmis; (f) veido ir
kūno masažavimas; (g) grožio salonų klientų
grimavimas; (h) aktorių ir kitų atlikėjų grimavimas; (i)
rankų ir kojų nagų kirpimas, formos suteikimas,
lakavimas ir kitų pedikiūro paslaugų atlikimas; žmogaus
pėdų lengvų susirgimų, pavyzdžiui, nuospaudų,
kaulinių rumbų, sukietėjimų, deformuotų kojų nagų,
gydymas; (j) pagalba ir klientų aptarnavimas pirtyje,
paprasto masažo atlikimas; (k) panašių užduočių
atlikimas; (l) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 5141 01 Pirtininkas 5141
02 Garo pirties pirtininkas 5141 03 Saunos pirtininkas
5141 04 Turkiškos pirties pirtininkas
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514101

Pirtininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pirtininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Padeda klientams nusimaudyti ir atlieka negydomąjį
Explanatory
kūno masažą. Jis paruošia vandenį, garą ar kitokios
notes:
rūšies pirtį, padeda klientui maudymosi metu: trina,
masažuoja ir plekšnoja vantomis kliento kūną,
siekdamas pašalinti negyvos odos daleles, išvalyti poras
ir stimuliuoti kraujo apytaką; įtrina kliento kūną
druskomis, aliejumi ar kitokiomis medžiagomis, toliau
valo odą; palydi klientą iki persirengimo kambario.
Esant reikalui turi mokėti suteikti pirmąją medicinos
pagalbą.

514102

Garo pirties pirtininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Garo pirties pirtininkas

Description:

514103

Saunos pirtininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Saunos pirtininkas

Description:

514104

Turkiškos pirties pirtininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Turkiškos pirties pirtininkas

Description:

514105

Grožio salono darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Grožio salono darbuotojas

Description:

514106

Teatro grimuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teatro grimuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Grimuoja aktorių ir kitų spektaklio ar renginio dalyvių
Explanatory
veidus, stengiasi suteikti jų veidui išraišką, atitinkančią notes:
spektaklio, scenos renginio ar kino scenos dvasią;
išnagrinėja aktorių pasiskirstymo vaidmenimis sąrašus,
teatro rekvizitus - perukus, barzdas ir kitą reikiamą
inventorių; grimuoja aktorius riebiais dažais, skaistalais,
lūpų dažais, veido pudra, pritaiko perukus ir barzdas,
suteikia jiems reikiamą herojui veido išraišką; duoda
nurodymus kirpėjams dėl šukuosenos stiliaus.
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514107

Studijos grimuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Studijos grimuotojas

Description:

514108

Chiropodistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Chiropodistas

Description:

514109

Kosmetikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kosmetikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kosmetikai naudoja įvairias priemones ir būdus
Explanatory
žmogaus išvaizdai gražinti. Kosmetikai gali dirbti
notes:
gydomosios ar dekoratyvinės kosmetikos srityje.
Gydomoji kosmetika apima higienines ir gydomąsias
odos priežiūros, apsaugos nuo įvairių defektų
priemones, odos sausumo, riebumo, spuogų, raukšlių,
apgamų ir kt. šalinimo būdus, plaukų, burnos ertmės,
nagų priežiūrą: privalo žinoti naudojamų priemonių
sudėtį, gydomąjį poveikį, tinkamumą vienam ar kitam
odos tipui; ištiria kliento odą ir pasiūlo tinkamiausią jos
priežiūros priemonę; valo losjonais, tepa kremais ir
daro kaukes, stimuliuoja odos regeneraciją audiniams
bei raukšlėms išlyginti; masažuoja veidą, kaklą, rankas,
kojas ir kitas kūno dalis; gydo įvairias odos paviršiaus
ydas; medicininiais aparatais pašalina nepageidaujamą
plaukuotumą; suformuoja, nudažo ir kitaip apdoroja
antakius ir blakstienas; pataria klientams, kaip geriau
prižiūrėti plaukus, veido, kaklo, rankų ar kojų odą;
dekoratyvinės kosmetikos priemonėmis padeda
gražinti išvaizdą, paryškina kai kuriuos veido bruožus;
dekoratyvinės kosmetikos specialistai naudojasi
įvairiomis priemonėmis: antakių ir vokų pieštukais,
vokų dažais, blakstienų tušu, plaukų dažais,
priemonėmis nuo prakaito, kvepalais ir kt. Kosmetikai
dirba kosmetologijos gydyklose, grožio salonuose,
privačiuose kabinetuose. Specializuojasi higieninės ar
gydomosios kosmetikos srityse ir atlieka atitinkamas
funkcijas. Gali paruošti specialias kosmetines
priemones individualiems klientams ir rekomenduoti
bei parduoti kosmetikos priemones.

514110

Scenos perukų tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Scenos perukų tvarkytojas

Description:
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514111

Kirpėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kirpėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kirpėjai plauna, kerpa, šukuoja, dažo žmonių plaukus.
Explanatory
Dauguma žmonių eina į kirpyklą tiktai apsikirpti plaukų, notes:
tačiau vis daugiau klientų, ypač moterų, nori pasidaryti
šukuosenas, nusidažyti plaukus. Paprastai kirpėjai
specializuojasi – dirba vyrų arba moterų kirpyklose bei
grožio salonuose: kirpėjai įvertina žmogaus plaukų
būklę, pataria, kokia šukuosena ar plaukų spalva labiau
tiktų; jie privalo gerai mokėti naudotis įrankiais,
aparatais, cheminėmis ir dezinfekuojamosiomis
medžiagomis, dažyti plaukus, atlikti įvairius kirpimus,
modelines šukuosenas, cheminį, pusmetinį plaukų
garbanojimą; kirpėjai privalo dezinfekuoti žirkles, šukas
ir kitus įrankius. Kai kuriose kirpyklose patys kirpėjai
prižiūri ir valo savo darbo vietas, šluoja grindis. Neretai
kirpėjai pardavinėja plaukų priežiūros priemones. Gana
daug kirpėjų verčiasi individualia praktika. Jie patys
užsisako priemones, moka mokesčius, tvarko įmonės
dokumentaciją, samdo kitus darbuotojus.

514112

Vyrų kirpėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyrų kirpėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kerpa plaukus, skuta ir kerpa barzdas bei atlieka kitas
asmenines paslaugas, susijusias su vyrų plaukų
priežiūra: kerpa ir formuoja plaukus pagal kliento
pageidavimus arba pagal pasirinktą modelį ar stilių;
plauna plaukus šampūnu, džiovina, iššukuoja, pagal
pageidavimą apdoroja laku, žele ar kitomis plaukų
priežiūros priemonėmis; skuta ir kerpa klientų barzdas
ir ūsus, atlieka veido masažą. Gali garbanoti, dažyti ar
paspalvinti plaukus.

Explanatory
notes:

514113

Moterų kirpėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Moterų kirpėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kerpa, plauna, dažo ir garbanoja plaukus, atlieka kitas
Explanatory
asmenines paslaugas, susijusias su moterų plaukų
notes:
priežiūra: kerpa ir sušukuoja plaukus pagal klienčių
pageidavimus arba pagal pasirinktą modelį ar stilių;
specialiais šampūnais ir tirpalais plauna, skalauja ir
džiovina plaukus; šviesina, dažo ar suteikia plaukams
atspalvį; garbanoja plaukus, suka juos ant suktukų,
prideda specialaus garbanojimo tirpalo, kaitina ir taiko
kitokias procedūras reikiamam efektui gauti. Gali gydyti
galvos odą, ištiesinti natūraliai banguotus plaukus.
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514114

Scenos makiažo specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Scenos makiažo specialistas

Description:

514115

Studijos makiažo specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Studijos makiažo specialistas

Description:

514116

Manikiūrininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Manikiūrininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tvarko klientų rankų (manikiūras) ir kojų (pedikiūras)
Explanatory
nagus, juos formuoja, nulakuoja ar nupoliruoja: valo,
notes:
formuoja ir lakuoja rankų bei kojų nagus; lako valikliu
nuvalo seną laką; dildo nagus, suteikia jiems kliento
pageidaujamą formą; drungnu vandeniu ir aliejumi
minkština odą apie nagus, specialiu įrankiu atstumia
odelę nuo kiekvieno nago, apkarpo odeles;
specialiomis švitrinio popieriaus dildelėmis dildo nagus;
mažu teptuku lakuoja nagus; valo ir sterilizuoja
įrankius.

514118

Kirpėjas modeliuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kirpėjas modeliuotojas

Description:

514119

Tatuiruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tatuiruotojas

Description:

5142

Tarnai ir palydovai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Tarnai ir palydovai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tarnai ir palydovai sudaro kompaniją ir padeda
Explanatory
patenkinti įvairius asmeninius darbdavio poreikius.
notes:
Atliekamos užduotys: (a) kompanijos darbdaviui
sudarymas, lydint jį (ją) į įvairias vietas, skaitant,
dalyvaujant pokalbiuose, sportinėje ir kitoje veikloje; (b)
pagalba, užimant svečius darbdavio namuose; (c)
darbdavio rūbų ir kitų jo asmeninių daiktų priežiūra ir
tvarkymas; (d) panašių užduočių atlikimas; (e)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
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profesijų pavyzdžiai: 5142 01 Kompanionas 5142 02
Moters kompanionas 5142 03 Vyro kompanionas 5142
04 Asmeninis tarnas
514201

Kompanionas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompanionas

Description:

514202

Moters kompanionas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Moters kompanionas

Description:

514203

Vyro kompanionas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyro kompanionas

Description:

514204

Asmeninis tarnas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Asmeninis tarnas

Description:

514205

Tarnas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tarnas

Description:

514206

Vyresnysis tarnas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyresnysis tarnas

Description:

514207

Patarnautojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Patarnautojas

Description:
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514208

Viešbučio patarnautojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Viešbučio patarnautojas

Description:

514209

Asmeninis patarnautojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Asmeninis patarnautojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aptarnauja darbdavį, prižiūri jo darbinius, kasdieninius, Explanatory
išeiginius bei specialiuosius drabužius ir kitus
notes:
asmeninius daiktus, patarnauja darbdaviui: valo, taiso,
lygina ir tvarko darbdavio drabužius, padeda apsirengti
ir kt.; tvarko miegamąjį, drabužinę ir vonios kambarį;
sudeda ir išima drabužius, reikalui esant atiduoda į
valyklą ar skalbyklą. Gali atlikti kūno ir veido masažą,
nuskusti. Gali gaminti ir paduoti maistą, paduoti
gėrimus, patarnauti prie stalo.

514210

Darbo drabužių tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbo drabužių tvarkytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris yra atsakingas už specialios darbinės
Explanatory
aprangos priežiūrą. Jis naudoja ekologiškai švarius,
notes:
neturinčius poveikio aprangos audinio struktūrai,
atsparumui, spalvai ir žmogaus sveikatai valiklius ir
skalbimo priemones. Darbinę aprangą jis skalbia ir valo
specialios paskirties priemonėmis. Jis gali atlikti
smulkųjį aprangos taisymą (pailginti, susiaurinti,
paplatinti, pakeisti pamušalą, suadyti, sulopyti ir pan.).
Apranga gali būti atnaujinama, impregnuojama,
atkuriama jos spalva, sutaisomi iširimai, įplyšimai,
atliekamas kitas smulkus aprangos taisymas. Taip
pailginama jų dėvėjimo trukmė. Jei darbe naudojama
speciali apranga, kurią tvarko buitinio aptarnavimo
įmonės, tuomet jis atsako už sugrąžintos iš tos įmonės
specialiosios aprangos apskaitą, t. y. tvarko aprangos
apskaitos žurnalą.

514211

Palydovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Palydovas

Description:

5143

Laidojimo paslaugų darbuotojai ir balzamuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Laidojimo paslaugų darbuotojai ir balzamuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Laidojimo paslaugų darbuotojai ir balzamuotojai teikia
įvairias laidojimo paslaugas. Atliekamos užduotys: (a)

Explanatory
notes:
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laidotuvių ceremonijos organizavimas ir vadovavimas,
kremavimas ir laidojimas; (b) mirusiųjų balzamavimas,
siekiant sustabdyti ar sulėtinti irimo procesus; (c)
panašių užduočių atlikimas; (d) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 5143
01 Laidotuvių palydovas 5143 02 Laidojimo paslaugų
įmonės darbuotojas 5143 03 Balzamuotojas
514301

Laidotuvių palydovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laidotuvių palydovas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Padeda organizuoti ir vykdyti laidotuves: apklausia
Explanatory
šeimos narius ir sužino svarbiausius duomenis bei kitą notes:
reikalingą informaciją apie velionį ir užpildo
atitinkamus dokumentus; padeda suplanuoti laidotuvių
ceremonijos detales, gėlių išdėstymą, skelbimų apie
mirtį paskelbimą ir laidojimo vietos parinkimą; pataria,
kaip pastatyti karstą šarvojimo salėje, priderina
apšvietimą ir gėlių bei vainikų išdėstymą; numato
gedinčių žmonių skaičių ir organizuoja transportą,
parenka karsto nešėjus, jeigu velionio artimieji paprašo,
vadovauja nešant karstą nuo katafalko iki kapo duobės;
organizuoja karsto su mirusiojo kūnu vežimą;
kontroliuoja karsto nuleidimo į kapą eigą. Gali
organizuoti mirusiojo kremavimo procedūrą.

514302

Laidojimo paslaugų įmonės darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laidojimo paslaugų įmonės darbuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šie darbuotojai organizuoja paslaugas, kurios paguostų Explanatory
žmones, ką tik netekusius artimųjų. Atsisveikinimas su notes:
velioniu, gedėjimas, palaikų išlydėjimas yra iš senovės
laikų nusistovėjęs, kiekvienos tautos tradicijas
atitinkantis gedulingas ritualinis ceremonialas.
Gedintieji šią netekties valandą būna sutrikę ar net
praradę savitvardą, todėl laidojimo biuro palydovai turi
būti ypač atidūs ir jautrūs, nuoširdžiai bei skrupulingai
atlikti savo pareigas: su velionio artimaisiais jie aptaria
velionio palaikų priėmimo, pagerbimo, išlydėjimo ir
laidojimo procedūras; susitariama dėl palaikų
paruošimo laidotuvėms vietos, laiko ir trukmės;
artimiesiems pageidaujant, laidojimo paslaugų įmonės
darbuotojai užsako orkestrą, giedotojus, fotografą,
transporto priemonę ir kitas paslaugas; rūpinasi
organizaciniais dalykais: salės paruošimu, velionio
palaikų atvežimu, šarvojimu; visą gedėjimo laiką
laidotuvių paslaugų įmonėje darbuotojai bendrauja su
artimaisiais, išklauso juos, teikia visas reikalingas
paslaugas. Tai ne tik dvasinė būtinybė, bet ir didelė
moralinė parama artimiesiems bei aplinkiniams.
Artimiesiems pageidaujant, įmonės darbuotojai sutinka
dvasininką, organizuoja velionio išlydėjimo
ceremonialą. Prireikus laidojimo paslaugų įmonės
darbuotojai tvarko velionio dokumentus, rūpinasi
laidojimo pašalpos gavimu.
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514303

Balzamuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Balzamuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šios srities specialistai, siekiant sustabdyti ar sulaikyti
irimo procesą, balzamuoja mirusių žmonių kūnus:
nuplauna kūną atitinkamu muilu, tirpalais; susiuva
lūpas ir užkemša kitas ertmes vata, kad kūnas nebūtų
deformuotas; nudrenuoja kraują iš kūno ir, jeigu
galima, suleidžia balzamavimo skystį; praduria vidaus
organus per pilvo ertmę ir tokiu būdu pašalina iš kūno
natūralius skysčius ir dujas; restauruoja sužalotus ar
suluošintus kūnus bei atskiras kūno dalis; artimiesiems
pageidaujant, gali pridėti trūkstamas kūno dalis,
pagamintas iš vaško ar kitokių medžiagų; sutvarko
pjūvius ir aprengia kūną; kosmetikos priemonėmis
atkuria natūralią veido išraišką; įdeda kūną į karstą.

Explanatory
notes:

5149

Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima paslaugas asmenims teikiančius
Explanatory
darbuotojus, kurie nepriskiriami kitiems 514 grupės
notes:
“Kiti paslaugų asmenims darbuotojai” pogrupiams. Čia,
pavyzdžiui, turėtų būti priskiriami tokie darbuotojai,
kurie atlieka šokių partnerių, draugijų ir pobūvių
palydovų arba klubų ar naktinių klubų šeimininkų
funkcijas. Tokiais atvejais jų atliekamos užduotys yra
šios: (a) klientų lydėjimas į restoranus ir kitas išvykas;
(b) šokių partnerio funkcijos; (c) klientų sutikimas ir
pasveikinimas klubuose ir užtikrinimas, kad jie ten gerai
praleistų laiką; (d) panašių užduočių atlikimas; (e)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 5149 01 Socialinis palydovas 5149
02 Klubo šeimininkas 5149 03 Šokių partneris 5149 04
Pobūvio palydovas

514901

Socialinis palydovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Socialinis palydovas

Description:

514902

Klubo šeimininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Klubo šeimininkas

Description:

514903

Šokių partneris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šokių partneris

Description:
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514904

Pobūvio palydovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pobūvio palydovas

Description:

515

Astrologai, būrėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Astrologai, būrėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Astrologai, būrėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai
Explanatory
pranašauja būsimus žmonių gyvenimo įvykius,
notes:
vadovaudamiesi astrologijos ir kitais būdais, bei
perspėja ar pataria dėl galimų veiksmų. Pagrindinės
atliekamos užduotys: ateities įvykių spėjimas, remiantis
žvaigždžių ar planetų išsidėstymu tam tikrais
momentais, kliento delnų savybėmis, atsitiktinai
ištrauktų kortų deriniais, arbatžolių ar kavos tirščių
išsidėstymu puodelyje ir panašiais būdais. Šios grupės
profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius: 5151
Astrologai ir giminiškų profesijų darbuotojai 5152
Būrėjai, chiromantai ir giminiškų profesijų darbuotojai

5151

Astrologai ir giminiškų profesijų darbuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Astrologai ir giminiškų profesijų darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Astrologai ir giminiškų profesijų darbuotojai pranašauja Explanatory
žmonių gyvenimo būsimus įvykius, vadovaudamiesi
notes:
astrologijos ir kitais būdais, bei perspėja ar pataria dėl
galimų veiksmų. Pagrindinės atliekamos užduotys: (a)
horoskopų sudarymas žmonių gimimo metu ar vėliau,
siekiant išsamiai apibūdinti jų praeitį ir numatyti ateitį,
gyvenimo įvykius ir sąlygas; (b) palankaus laiko
įvairiems žmogaus gyvenimo įvykiams, pavyzdžiui,
inauguracijai, vedyboms, kelionėms, religinėms ir
kitoms ceremonijoms, numatymas; (c) žvaigždynų ir
kitų reiškinių įtakos žmogaus gyvenimui ir padėčiai
tyrinėjimas; (d) patarimų, kokių atsargumo priemonių
žmonės turėtų imtis, kad išvengtų blogos įtakos,
teikimas; (e) panašių užduočių atlikimas; (f)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 5151 01 Astrologas

515101

Astrologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Astrologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Astrologijos specialistas, kurio pranašavimai yra
grindžiami teiginiais apie Saulės, Mėnulio ir planetų
išsidėstymo zodiako žvaigždynuose poveikį žmogui,
žmonių grupėms, tautoms, valstybėms ir jų gyvenimo
įvykiams.

Explanatory
notes:
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5152

Būrėjai, chiromantai ir giminiškų profesijų darbuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Būrėjai, chiromantai ir giminiškų profesijų darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Būrėjai, chiromantai ir giminiškų profesijų darbuotojai
apibūdina žmonių praeitį ir pranašauja jų ateitį,
vadovaudamiesi kliento delnų savybėmis, atsitiktinai
ištrauktų kortų deriniais ir kitais veiksniais. Pagrindinės
atliekamos užduotys: (a) klientų delnų savybių, kortų
derinių, arbatžolių ar kavos tirščių išsidėstymo
puodelyje, mirusių gyvūnų kaulų formos ir išsidėstymo
aiškinimas ir interpretavimas; (b) ateities įvykių
spėjimas, remiantis šiais aiškinimais ir interpretavimais;
(c) patarimai ar perspėjimai dėl galimų veiksmų; (d)
panašių užduočių atlikimas; (e) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai:
5152 01 Būrėjas 5152 02 Būrėjas pagal datas arba
skaičius 5152 03 Chiromantas 5152 04 Numerologas

Explanatory
notes:

515201

Būrėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Būrėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris, remdamasis atsitiktine tvarka iš kaladės
Explanatory
ištrauktų kortų deriniu, kavos tirščiais ar atlikdamas
notes:
kitus savitus veiksmus, savo klientui nupasakoja jo
praeities ir nuspėja ateities įvykius, teikia perspėjimus ir
patarimus dėl galimos jų eigos. Dažniausiai dirba
specialiose patalpose. Jis naudoja kortas, kavos ar
arbatos paruošimo priemones, krištolinius indus ir
kitokius gaminius. Jo sėkmę lemia geri bendravimo su
įvairaus amžiaus žmonėmis įgūdžiai, įtaiga, filosofijos,
istorijos, psichologijos išmanymas.

515202

Būrėjas pagal datas arba skaičius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Būrėjas pagal datas arba skaičius

Description:

515203

Chiromantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Chiromantas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris spėja iš delno ir riešo linijų, iškilimų ir kitų Explanatory
požymių apie žmogaus ateitį, būdą, gabumus,
notes:
polinkius. Kiekvienas delnas, išvagotas linijomis ar
lygus, chiromantui lyg knyga, galinti papasakoti
unikalią žmogaus gyvenimo istoriją, kadangi delne
užkoduota informacija rodo žmonių skirtybes. Delnų
linijos laikui bėgant keičiasi ir chiromantas gali atskleisti
vis naują informaciją, sukurti kliento delno aprašą ir
sekti pasikeitimus.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

781/1 365

LPK-2005

515204

Numerologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Numerologas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Numerologijos specialistas, kuris asmens vardus ir
Explanatory
datas versdamas skaitmenimis, nustato žmogaus
notes:
charakterį, asmenines savybes, gebėjimus, polinkius ir
kitus dalykus. Tačiau jis gali parodyti tik bendrą ateities,
kuri žmogaus laukia, vaizdą.

516

Apsaugos darbuotojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Apsaugos darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Apsaugos darbuotojai saugo žmones ir nuosavybę nuo Explanatory
gaisrų ir kitų pavojų, saugo viešąją tvarką ir užtikrina
notes:
įstatymų ir taisyklių laikymosi priežiūrą. Pagrindinės
atliekamos užduotys: kova su gaisrais ir jų gesinimas,
žmonių, turto ir prekių gelbėjimas gaisro metu ir po jo
bei didelių avarijų metu; teisėtvarkos ir viešosios
tvarkos užtikrinimas; asmenų ir nuosavybės saugojimas
nuo pavojų ir neteisėtų veiksmų bei asmenų suėmimas
už įstatymų pažeidimus; kelių eismo reguliavimas ir
atitinkamų įgaliojimų turėjimas avarijų metu; kalėjimų,
pataisos namų ir kolonijų kalinių priežiūra ir drausmės
užtikrinimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šios grupės profesijos toliau skirstomos
į tokius pogrupius: 5161 Ugniagesiai 5162 Policijos
pareigūnai 5163 Įkalinimo įstaigų sargybiniai 5169 Kitur
nepriskirti apsaugos darbuotojai

5161

Ugniagesiai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Ugniagesiai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Ugniagesiai užkerta kelią, kovoja su ugnimi ir gesina
Explanatory
gaisrus, gelbėja žmones, turtą ir materialines vertybes
notes:
gaisrų metu ir po jų bei didelių avarijų atveju.
Atliekamos užduotys: (a) priešgaisrinė sauga, gaisrų
gesinimas; (b) specialios technikos panaudojimas,
kovojant su tam tikrų rūšių gaisrais pramonės įmonėse;
(c) gaisrų gesinimas sudužusiuose ar sugedusiuose
lėktuvuose, keleivių ir įgulos gelbėjimas; (d) žmonių,
turto ir materialinių vertybių gelbėjimas gaisro metu ir
po jo bei didelių avarijų atvejais; (e) kelio užkirtimas
pavojingoms medžiagoms plisti ar jo apribojimas
gaisrų ar avarijų atveju; (f) panašių užduočių atlikimas;
(g) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 5161 01 Ugniagesys 5161 02
Lėktuvų avarijų ugniagesys 5161 03 Miškų ugniagesys
5161 04 Miškų priešgaisrinės saugos patrulis
[stebėtojas]
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516101

Ugniagesys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ugniagesys

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Ugniagesiai gesina gaisrus, likviduoja įvairias avarijas,
Explanatory
cheminius nelaimingus atsitikimus ir jų padarinius,
notes:
gelbsti nelaimės ištiktus žmones. Rizikuodami savo
sveikata ar net gyvybe ir, vadovaudamiesi šūkiu
“Artimui pagalba, Dievui garbė”, ugniagesiai atlieka
kilnią pareigą – ištiesia pagalbos ranką nelaimės
ištiktiems žmonėms: ugniagesiai likviduoja gaisrus,
pramonines ir transporto avarijas, nelaimingus
atsitikimus, susijusius su cheminėmis ar
radioaktyviosiomis medžiagomis, gelbsti žmones
vandenyje, suteikia jiems įvairią pagalbą per stichines
nelaimes ir buityje; budintieji ugniagesiai visada turi
būti pasirengę greitai reaguoti į nelaimės signalą ir
imtis būtiniausių pagalbos veiksmų; didesnę laiko dalį
ugniagesiai praleidžia budėtojų skyriuose ar
poskyriuose ir gavę pavojaus signalą, nesvarbu, koks
oras ar paros metas, nedelsdami privalo vykti gesinti
gaisrą; ištikus gaisrui, nelaimei ar avarijai ugniagesiai
darniai atlieka kiekvienam paskirtas užduotis: tiesiogiai
gesina šėlstančią liepsną gaisro vietoje, dirba aukštyje,
tiekia vandenį iš vandens šaltinio ar hidranto į gaisro
vietą, gelbsti gaisro ar avarijos metu sužeistus žmones,
teikia pirmąją medicinos pagalbą, atlieka gyvsidabrio
demerkurizavimą ar nukenksmina chemines medžiagas
ir kt. Ugniagesio profesija yra susijusi su pavojumi,
todėl reikalauja drausmės ir organizuotumo,
kolektyviškumo. Ugniagesiai atlieka Valstybinę
priežiūrą. Pagrindinis Valstybinės priešgaisrinės
priežiūros pareigūnų uždavinys yra užkirsti kelią
gaisrams, kontroliuoti, kad visi šalies gyventojai
laikytųsi priešgaisrinės apsaugos taisyklių. Jie tikrina
įvairių pastatų, pramonės ir ypač svarbių objektų
priešgaisrinę būklę bei priešgaisrinę įrangą. Ugniagesiai
gaisro vietoje nustato gaisro kilimo priežastį,
informuoja visuomenę apie gaisrus ir jų pasekmes,
aiškina priešgaisrinės apsaugos reikalavimus. Kai nėra
iškvietimų į gaisrus ar kitas nelaimių vietas, ugniagesiai
lanko teorinius ir praktinius užsiėmimus, remontuoja
gaisrų gesinimo ir gelbėjimo techniką.

516102

Lėktuvų avarijų ugniagesys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lėktuvų avarijų ugniagesys

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Saugo nuo gaisro arba gesina sudužus ar kitaip
Explanatory
sugedus lėktuvui ir gelbsti lėktuvo įgulą bei keleivius:
notes:
apipurškia lėktuvo riedėjimo taką specialiomis
cheminėmis putomis, kuriomis siekiama sumažinti
sprogimo riziką lėktuvo susilietimo su žeme metu, kai
sugedęs lėktuvas yra priverstas leistis ekstremaliomis
sąlygomis; vyksta į ekstremalaus nusileidimo, sudužimo
ar kitokios avarijos vietą ir apipurškia lėktuvą
cheminėmis medžiagomis siekiant išvengti gaisro;
esant reikalui naudodami specialią įrangą gelbsti įgulą
ir keleivius ; suteikia pirmąją pagalbą sužeistiesiems;
pašalina arba neutralizuoja pavojingus krovinius,
esančius avariją patyrusiame lėktuve; pastoviai prižiūri
priešgaisrinę įrangą ir laiko ją parengtyje; sujungia ir
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reguliuoja žarnas, papildomus siurblius ir kitas gaisro
gesinimo priemones.
516103

Miškų ugniagesys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Miškų ugniagesys

Description:

516104

Miškų priešgaisrinės saugos patrulis [stebėtojas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Miškų priešgaisrinės saugos patrulis [stebėtojas]

Description:

516105

Respiratorininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Respiratorininkas

Description:

516106

Ugniagesys gelbėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ugniagesys gelbėtojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tarnauja priešgaisrinės saugos tarnyboje ir yra
Explanatory
komandos narys. Gesina gaisrus, gelbsti žmones ir jų
notes:
turtą: Reaguodamas į gautą pranešimą specialiais
priešgaisrinės pagalbos automobiliais ar valtimis su
priešgaisrine įranga, vandens siurbliais, gelbėjimo
priemonėmis ir pan. važiuoja į gaisro vietą. Gaisro
vietoje sujungia žarnas ir paleidžia vandens ar specialią
chemikalų srovę į gaisro židinį arba naudoja
nešiojamuosius žarnų ilgintuvus tose vietose, kurių
negali pasiekti žarna; nugriauna pastato dalis ar kitas
konstrukcijas, kai reikia išlaisvinti praėjimą ir užkirsti
kelią tolimesniam ugnies plitimui; gelbsti įstrigusius
žmones, daro dirbtinį kvėpavimą ir suteikia pirmąją
pagalbą nukentėjusiems nuo karščio bei dūmų; gelbsti
žmones potvynio ar audros metu sunkiai prieinamose
vietose; prižiūri priešgaisrinę įrangą ir laiko ją visiškai
paruoštą naudojimui; saugo pastatus, išlikusius baldus,
buities rakandus nuo tolimesnio sunaikinimo, saugo
sutvirtinimus ir kitą turtą sudegusiuose pastatuose,
apdengia juos apsauginėmis dangomis, pašalina
vandenį, chemines medžiagas, kuriomis buvo
gesinamas gaisras. Tai viena iš nedaugelio profesijų,
susijusių su rizika ir pavojumi gyvybei. Per gaisrą gali
įlūžti grindys, užgriūti stogas, kūną apdeginti ugnis ir
pan. Ugniagesiams gali tekti kontaktuoti su
nuodingomis ar lengvai sprogstančiomis medžiagomis,
todėl jie dėvi specialią aprangą, apsaugines priemones.
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5162

Policijos pareigūnai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Policijos pareigūnai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Policijos pareigūnai saugo viešąją tvarką, užtikrina
Explanatory
įstatymų ir potvarkių laikymąsi. Atliekamos užduotys:
notes:
(a) viešosios tvarkos saugojimas ir įstatymų palaikymas;
(b) asmenų ir nuosavybės apsauga ir gynimas nuo
pavojų ir neteisėtų veiksmų; (c) asmenų suėmimas už
įstatymų pažeidimus; (d) kelių eismo reguliavimas ir
atitinkamų įgaliojimų turėjimas nelaimingų atsitikimų
metu; (e) panašių užduočių atlikimas; (f) vadovavimas
kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų
pavyzdžiai: 5162 01 Policijos patrulis 5162 02 Policijos
pareigūnas 5162 03 Uosto policijos pareigūnas 5162 04
Upių policijos pareigūnas

516201

Policijos patrulis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Policijos patrulis

Description:

516202

Policijos pareigūnas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Policijos pareigūnas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Lietuvos Respublikos pilietis, priimtas statutiniu
Explanatory
valstybės tarnautoju į policijos įstaigą ir turintis viešojo notes:
administravimo įgaliojimus nepavaldiems asmenims.
Policijos pareigūnas privalo: gerbti ir ginti žmogaus
orumą, užtikrinti ir saugoti jo teises ir laisves; gavęs
pranešimą apie daromą nusikalstamą veiką ar kitokį
teisės pažeidimą arba pats būdamas įvykio liudininku,
imtis neatidėliotinų priemonių užkirsti kelią daromai
nusikalstamai veikai ar kitam teisės pažeidimui, įvykio
vietai ir įrodymams apsaugoti, nusikalstamos veikos
liudininkams nustatyti, sulaikyti ir pristatyti į policijos
įstaigą asmenį, padariusį įstatymo uždraustą veiką,
pranešti apie tai policijos įstaigai. Šio punkto
reikalavimai (išskyrus reikalavimą pranešti apie tai
policijos įstaigai) netaikomi policijos pareigūnui tais
atvejais, kai šios pareigos vykdymas iš esmės pakenktų
specialios kompetencijos policijos įstaigos uždaviniams
įgyvendinti; užtikrinti sulaikyto ar pristatyto į policijos
įstaigą asmens teises ir teisėtus interesus, suteikti
neatidėliotiną pagalbą asmeniui, nukentėjusiam nuo
teisės pažeidimo ar esančiam bejėgiškos būklės; imtis
visų galimų priemonių asmens, valstybės, visuomeninių
ar kitų organizacijų turtui gelbėti stichinių nelaimių,
katastrofų, avarijų ir kitų ypatingų situacijų atvejais;
laikyti paslaptyje konfidencialaus pobūdžio informaciją,
jeigu ko nors kita nereikalauja tarnybinių pareigų
vykdymas. Policijos pareigūnas privalo vykdyti ir kitas
įstatymo jam nustatytas pareigas. Vykdydamas
tarnybines pareigas, policijos pareigūnas privalo
prisistatyti. Jei policijos pareigūnas neturi skiriamųjų
policijos ženklų (specialios aprangos (uniformos) arba
specialaus tarnybinio ženklo) arba jei asmuo reikalauja,
policijos pareigūnas privalo pateikti tarnybinį
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pažymėjimą. Policijos pareigūno atsakomybė: policijos
pareigūnas asmeniškai atsako už savo veiksmus ir
sprendimus, jų padarinius; policijos pareigūnas,
vykdydamas jam patikėtas pareigas ir pažeidęs
įstatymo reikalavimus, įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį,
traukiamas tarnybinėn, administracinėn, materialinėn ar
baudžiamojon atsakomybėn. Neteisėta policijos
pareigūno veika fiziniam ar juridiniam asmeniui
padarytą žalą atlygina valstybė teisės aktų nustatyta
tvarka. Policijos pareigūnas, veikiantis pagal įstatymų ir
kitų teisės aktų jam suteiktus įgaliojimus, neatsako už
žalą, padarytą veikiant pagal įstatymų ir kitų teisės aktų
suteiktus įgaliojimus.
516203

Uosto policijos pareigūnas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Uosto policijos pareigūnas

Description:

516204

Upių policijos pareigūnas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Upių policijos pareigūnas

Description:

516205

Eismo policijos pareigūnas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Eismo policijos pareigūnas

Description:

516206

Apylinkės įgaliotinis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apylinkės įgaliotinis

Description:

516207

Policininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Policininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Prižiūri tvarką ir įstatymų laikymąsi, saugo asmenis ir
Explanatory
turtą nuo pažeidėjų neteisėtų veiksmų, sulaiko asmenis, notes:
pažeidusius įstatymų nustatytą tvarką: susipažįsta su
aplinka ir žmonėmis, gyvenančiais jo prižiūrimoje
zonoje, atkreipia dėmesį į įtartinus asmenis ir įstaigas;
patruliuoja priskirtoje zonoje, reguliuoja transporto
eismą, atstovauja valdžios organams nelaimingų
atsitikimų atveju, suteikia pirmąją medicinos pagalbą ir
atlieka apklausą, prižiūri tvarką gaisro metu, tikrina
leidimus viešiems susirinkimams organizuoti, teikia
bendrojo pobūdžio informaciją; sulaiko ar padeda
sulaikyti įstatymo pažeidėjus; registruoja įvykius,
parengia ataskaitas apie savo veiklą ir liudija teismuose.
Kiekvienas policijos
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pareigūnas turi teisę: 1) reikalauti iš piliečių ir
pareigūnų, pažeidžiančių teisėtvarką, nutraukti
neteisėtus veiksmus, o prireikus, kai išnaudotos
įtikinimo priemonės, panaudoti prievartą; 2) įtarus
teisės pažeidimą ir pareiškus apie tai piliečiui ar
pareigūnui, tikrinti jų asmens dokumentus; 3) pristatyti
teisėtvarkos pažeidėjus į policiją ar kitas tarnybines
patalpas ne ilgiau kaip 3 valandoms jų asmenybei
nustatyti, protokolams, aktams, pranešimams surašyti,
asmenims ir jų turimiems daiktams apžiūrėti; 4) šiame
įstatyme numatytais atvejais panaudoti šaunamuosius
ginklus, specialiąsias priemones, kovinių imtynių
veiksmus; 5) persekiodamas asmenis, įtariamus
padarius nusikaltimą, nusikaltėlius, besislepiančius nuo
teisėsaugos organų, taip pat siekdamas užkirsti kelią
daromiems nusikaltimams, bet kuriuo paros metu įeiti į
piliečių gyvenamąsias ir ūkines, įmonių, įstaigų,
organizacijų ir kooperatyvų patalpas, sustabdyti bei
patekti į transporto priemones. Atsisakius paklusti,
policijos pareigūnai turi teisę jėga atidaryti patalpas ir
transporto priemones. Ši teisė taip pat suteikiama
stichinių nelaimių ir katastrofų atvejais. Apie tokius
veiksmus nedelsiant pranešama prokuratūrai; 6) laikinai
apriboti arba uždrausti transporto ar pėsčiųjų judėjimą
ar darbus gatvėse ir keliuose, jeigu kyla pavojus
žmonių bei transporto eismo saugumui; 7)
važiuodamas į įvykio vietą, persekiodamas nusikaltėlius,
gabendamas asmenis, kuriems būtina neatidėliotina
medicininė pagalba, į gydymo įstaigas ar kitais
neatidėliotinais atvejais nekliudomai ir nemokamai
naudotis visomis transporto priemonėmis,
priklausančiomis įmonėms, įstaigoms, organizacijoms,
kooperatyvams ar piliečiams, išskyrus diplomatinių ar
konsulinių atstovybių transportą. Esant tarnybiniam
būtinumui, policijos pareigūnai turi teisę įsigyti bilietus
į visas transporto priemones be eilės, jei bilietų nėra - į
transporto priemonę įlipti; 8) esant būtinumui,
nemokamai naudotis įmonėms, įstaigoms ir
organizacijoms, taip pat piliečiams priklausančiomis
ryšių priemonėmis; 9) jeigu pažeistos šaunamojo
ginklo, šaudmenų, sprogstamųjų, narkotinių ir kitų
leidimų sistemos reglamentuojamų medžiagų,
priemonių ir daiktų laikymo bei naudojimo taisyklės,
paimti juos iš organizacijų ar piliečių nustatyta tvarka.
Policijos pareigūnas visur ir visada privalo: 1) gavęs
piliečio ar pareigūno pranešimą apie daromą
nusikaltimą ar kitokį teisės pažeidimą arba pats
būdamas liudininku, imtis neatidėliojamų priemonių
užkirsti kelią daromam nusikaltimui ar kitam teisės
pažeidimui; 2) gavęs piliečių ar pareigūnų pranešimą
apie padarytą nusikaltimą ar kitokį teisės pažeidimą,
imtis priemonių sulaikyti ir pristatyti į policiją asmenį,
padariusį pavojingą visuomenei veiką; 3) gavęs žinių
apie padarytą pavojingą visuomenei veiką, apie tai
pranešti policijai, imtis priemonių įvykio vietai
apsaugoti, nusikaltimo liudininkams nustatyti; 4)
užtikrinti sulaikytų ar pristatytų į policiją asmenų teises
ir teisėtus interesus, sveikatos apsaugą, suteikti
neatidėliotiną medicininę pagalbą nukentėjusiems nuo
teisės pažeidimų ar kurių būklė yra bejėgiška; 5) imtis
visų galimų priemonių piliečių, valstybės, visuomeninių
ar kitų organizacijų turtui gelbėti stichinių nelaimių,
katastrofų, avarijų bei kitų ypatingų situacijų atvejais; 6)
vykdydamas tarnybines pareigas, policijos pareigūnas
privalo prisistatyti. Jei neturi skiriamųjų policijos ženklų
ar asmeniui pareikalavus - pateikti tarnybinį
pažymėjimą. Policijos pareigūnų veiksmai, kuriais
laikinai apribojamos piliečių teisės, palydimi žodžiais
"Įstatymo vardu". Kiekvienas asmuo ir pareigūnas tokiu
atveju privalo besąlygiškai paklusti ir vykdyti policijos
pareigūno reikalavimus; 7) laikyti paslaptyje
konfidencialaus pobūdžio informaciją, jeigu ko kito
nereikalauja tarnybinių pareigų ar teisių vykdymas.
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Vykdydami visas savo pareigas, policijos pareigūnai
privalo gerbti ir ginti žmonių orumą, užtikrinti ir
saugoti jų teises bei laisves. Gali būti paskirtas dirbti
pagal vykdomų pareigų pobūdį, transporto rūšį ar
patruliuojamą zoną. Gali bendradarbiauti su
detektyvais.
516208

Eismo reguliuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Eismo reguliuotojas

Description:

5163

Įkalinimo įstaigų sargybiniai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Įkalinimo įstaigų sargybiniai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Įkalinimo įstaigų sargybiniai prižiūri ir užtikrina
Explanatory
kalėjimų, pataisos namų ir kolonijų drausmę.
notes:
Atliekamos užduotys: (a) atvykusių kalinių krata, jiems
priklausančių vertingų daiktų perdavimas saugoti,
kalinių lydėjimas į kameras ir užrakinimas kamerose; (b)
reguliarus kamerų tikrinimas; (c) kalinių priežiūra jiems
dirbant, valgant, pasivaikščiojant, budėjimas kalėjimo
teritorijoje, kad kaliniai nepabėgtų; (d) panašių
užduočių atlikimas; (e) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 5163
01 Kalėjimo sargas 5163 02 Kalėjimo sargybinis 5163
03 Kalėjimo prižiūrėtojas

516301

Kalėjimo sargas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kalėjimo sargas

Description:

516302

Kalėjimo sargybinis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kalėjimo sargybinis

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Saugo kalėjime, pataisos darbų įstaigoje ir griežtojo
režimo pataisos darbų kolonijoje laikomus asmenis,
palaiko drausmę ir tvarką, išsiaiškina tų asmenų
poreikius: apieško atvykstančius kalinius ir padeda jų
turimas vertybes į seifą saugoti; palydi kalinius į
kameras ir ten juos užrakina; periodiškai tikrina
kameras; prižiūri kalinius darbe, valgykloje ir
pasivaikščiojimų metu; patruliuoja kalėjimo zonoje ir
stebi sienas bei tvoras, užkerta kelią bėgliams.

Explanatory
notes:

516303

Kalėjimo prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kalėjimo prižiūrėtojas

Description:
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5169

Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima apsaugos darbuotojus, kurie
Explanatory
nepriskiriami kitiems 516 grupės “Apsaugos
notes:
darbuotojai” pogrupiams. Čia, pavyzdžiui, turėtų būti
priskiriami tie darbuotojai, kurie patruliuoja pastatuose
ir jiems priskiriamose teritorijose, kad užkirstų kelią
neteisėtam įėjimui, vagystėms, prievartos ir kitiems
neteisėtiems veiksmams, ir kurie, reikalui esant,
panaudoja jėgą, kad užkirstų kelią tokiems veiksmams
ir sulaikytų pažeidėjus; taip pat tie darbuotojai, kurie
dirba asmens sargybiniais, gelbėtojais ar medžioklės
prižiūrėtojais. Tokiais atvejais jų atliekamos užduotys
yra šios: (a) patruliavimas pastatuose ar jų teritorijose,
siekiant išvengti vagysčių, prievartos veiksmų, įstatymų
pažeidimų ir kitų nukrypimų; (b) reikalui esant,
pasinaudojimas savo teise naudoti jėgą ir sulaikyti
pažeidėjus; (c) asmens sargybinio pareigų atlikimas; (d)
patruliavimas pliažuose, baseinuose, siekiant išvengti
nelaimingų atsitikimų ir gelbėti skęstančiuosius; (e)
patruliavimas draustiniuose, laukinių žvėrių ir paukščių
medžioklės plotuose, miškuose ir rezervatuose, siekiant
išvengti vagysčių ir brakonieriavimo; (f) panašių
užduočių atlikimas; (g) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 5169
01 Asmens sargybinis 5169 02 Pakrantės apsauginis
5169 03 Paplūdimio apsauginis 5169 04 Apsaugos
sargybinis

516901

Asmens sargybinis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Asmens sargybinis

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmens sargybiniai saugo žmones nuo pasikėsinimo į
jų gyvybę, sužalojimų, pagrobimo bei saugo saugomo
asmens turtą nuo vagių, vandalizmo ir nelegalaus
įsiveržimo: turi būti visuomet pasirengę ekstremaliems
atvejams, todėl nuolatos turi būti sportinės formos,
treniruotis šaudyklose; ši profesija yra susijusi su
pavojumi gyvybei, nes įtariami ar sulaikomi asmenys
dažnai griebiasi nusikalstamų veiksmų; asmens
sargybiniai dirba ir diena, ir naktį, švenčių dienomis,
gali būti iškviesti į darbą bet kada, gali tekti dirbti tiek
lauke, tiek pastatų viduje, jie privalo būti budrūs ilgą
laiko tarpą; privalo gerai valdyti šaunamąjį ginklą ir
kitas specialiąsias priemones; vairuoti transporto
priemonę, būti įvaldę savigynos veiksmus.

Explanatory
notes:

516902

Pakrantės apsauginis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pakrantės apsauginis

Description:
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516903

Paplūdimio apsauginis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Paplūdimio apsauginis

Description:

516904

Apsaugos sargybinis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apsaugos sargybinis

Description:

516905

Gelbėjimo stoties tarnautojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gelbėjimo stoties tarnautojas

Description:

516906

Gelbėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gelbėtojas

Description:

516907

Paplūdimio patruliuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Paplūdimio patruliuotojas

Description:

516908

Apsaugos patruliuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apsaugos patruliuotojas

Description:

516909

Medžiojamų žvėrių ir paukščių prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medžiojamų žvėrių ir paukščių prižiūrėtojas

Description:

516910

Paukščių rezervato prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Paukščių rezervato prižiūrėtojas

Description:
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516911

Gamtos rezervato prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gamtos rezervato prižiūrėtojas

Description:

516912

Medžioklės plotų prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medžioklės plotų prižiūrėtojas

Description:

516914

Vagonų apsauginis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vagonų apsauginis

Description:

516915

Pašto siuntų lydėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pašto siuntų lydėtojas

Description:

516916

Pašto vagono lydėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pašto vagono lydėtojas

Description:

516917

Operatyvinis tvarkdarys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Operatyvinis tvarkdarys

Description:

516918

Leidimų biuro budėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Leidimų biuro budėtojas

Description:

516919

Apsaugos skyriaus kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apsaugos skyriaus kontrolierius

Description:
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516920

Kontrolinio įėjimo punkto kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kontrolinio įėjimo punkto kontrolierius

Description:

516921

Kontrolės punkto operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kontrolės punkto operatorius

Description:

516922

Administracinio pastato budėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Administracinio pastato budėtojas

Description:

516923

Apsaugos darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apsaugos darbuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Apsaugos darbuotojai saugo įmonių ir piliečių turtą
Explanatory
nuo vagių, vandalizmo ir nelegalaus įsiveržimo, saugo notes:
nuo pasikėsinimo į jų gyvybę, pagrobimo ir pan.
Apsaugos darbuotojo pareigos priklauso nuo
darbovietės didumo, tipo ir veiklos pobūdžio. Įstaigose,
bankuose, ligoninėse ir pramoninių prekių
parduotuvėse apsaugos darbuotojai saugo duomenų
bankus, pinigus, prekes ir įrangą. Uostuose, oro
uostuose, geležinkelio tarnybose jie prižiūri, kad
nebūtų apgaule pakrautos ir išvežtos ne tos prekės,
tikrina keleivius, ar pastarieji neturi ginklų,
sprogstamųjų medžiagų, kitų neleistinų įvežti ir išvežti
iš šalies daiktų. Muziejų ar meno galerijų apsaugos
darbuotojai saugo dailės kūrinius ir kitus eksponatus.
Gamyklose, laboratorijose, vyriausybės pastatuose,
karinėse bazėse jie tikrina įeinančius ir išeinančius
žmones bei įvažiuojančias ir išvažiuojančias transporto
priemones. Pagal atskirą sutartį per visuomeninius
renginius bei sporto varžybas jie prižiūri tvarką,
garantuoja žiūrovų ir dalyvių saugumą. Ginkluoti
apsaugos darbuotojai lydi transportą, vežantį dideles
pinigų sumas ar brangias vertybes. Apsaugos
darbuotojai dėvi uniformą ir yra ginkluoti
specialiosiomis priemonėmis bei šaunamaisiais ginklais.
Jie naudojasi sudėtingomis elektroninėmis,
kompiuterinėmis bei radiotechninėmis apsaugos
sistemomis, kurių teikiami duomenys fiksuojami
specialiose elektroninėse laikmenose. Tokios sistemos
plačiai naudojamos butų apsaugai. Prie pultų dirbantys
saugos darbuotojai palaiko radijo ryšį su motorizuotais
ir ginkluotais patruliuojančiais saugos darbuotojais,
kurie nedelsdami vyksta į įvykio vietą, sulaiko
nusikaltėlius ir perduoda juos policijos pareigūnams.
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516924

Atsakingasis budėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Atsakingasis budėtojas

Description:

516925

Pamainos budėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pamainos budėtojas

Description:

516926

Keleivių poilsio kambarių budėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keleivių poilsio kambarių budėtojas

Description:

516927

Keleivių rūmų budėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keleivių rūmų budėtojas

Description:

516928

Salės budėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Salės budėtojas

Description:

516929

Oro uosto saugos tarnybos darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Oro uosto saugos tarnybos darbuotojas

Description:

52

Pardavėjai, madų ir prekių demonstruotojai

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogrupis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Pardavėjai, madų ir prekių demonstruotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pardavėjai, madų ir prekių demonstruotojai rodo
Explanatory
madas, pozuoja menininkams madų renginiuose ir
notes:
parodose, demonstruoja ir parduoda prekes
didmeninės ar mažmeninės prekybos parduotuvėse ir
panašiose įstaigose, kioskuose ir turguje. Šio
pagrindinio pogrupio atstovai paprastai atlieka šias
užduotis: demonstruoja prekes reklamos, meninės
kūrybos ar prekių pardavimo tikslams; parduoda prekes
didmeninės ar mažmeninės prekybos įstaigose arba
kioskuose, kurie paprastai pastatomi tam tikrose
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vietose arba turguje; demonstruoja prekes
potencialiems klientams. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pagrindinio
pogrupio profesijos toliau skirstomos į tokias grupes:
521 Madų ir panašūs demonstruotojai 522 Parduotuvių
pardavėjai ir prekių demonstruotojai 523 Kioskų ir
turgaus pardavėjai
521

Madų ir panašūs demonstruotojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Madų ir panašūs demonstruotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Madų ir panašūs demonstruotojai dėvi ir demonstruoja Explanatory
rūbus ir kitas parduoti skirtas prekes arba dirba
notes:
demonstruotojais reklamos ar meninės kūrybos
tikslams. Pagrindinės atliekamos užduotys: dėvi ir
demonstruoja rūbus ir įvairius aksesuarus gamintojų,
didmeninės ar mažmeninės prekybos atstovų
demonstravimo salėse ar specialiuose madų
renginiuose, kad parodytų juos klientams; pozuoja
meninės fotografijos, skulptūros ar tapybos kūrėjams;
pozuoja reklaminės fotografijos ar reklaminių filmų
kūrėjams. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
asmenims. Šios grupės profesijos priskiriamos tokiam
pogrupiui: 5210 Madų ir panašūs demonstruotojai

5210

Madų ir panašūs demonstruotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Madų ir panašūs demonstruotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Madų ir panašūs demonstruotojai dėvi ir demonstruoja Explanatory
rūbus ir kitas parduoti skirtas prekes arba pozuoja
notes:
meninės kūrybos ar reklamos tikslams. Atliekamos
užduotys: (a) naujų ar madingų arba sukurtų pagal
kliento pageidavimus rūbų demonstravimas; (b) rūbų
demonstravimas, vaikščiojant, apsisukant ar kitais
būdais išryškinant jų patraukliąsias puses; (c)
pozavimas meninės fotografijos, skulptūros ir tapybos
kūrėjams; (d) pozavimas reklaminės fotografijos ar
reklaminių filmų kūrėjams; (e) panašių užduočių
atlikimas; (f) vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia
priskiriamų profesijų pavyzdžiai: 5210 01 Manekenas
5210 02 Modelis [pozuotojas] 5210 03 Reklamos
modelis [pozuotojas] 5210 04 Dailininko modelis
[pozuotojas]

521001

Manekenas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Manekenas

Description:

521002

Modelis [pozuotojas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Modelis [pozuotojas]

Description:
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521003

Reklamos modelis [pozuotojas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Reklamos modelis [pozuotojas]

Description:

521004

Dailininko modelis [pozuotojas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dailininko modelis [pozuotojas]

Description:

521005

Madų demonstruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Madų demonstruotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Madų demonstruotojai - tai specialistai, kurie pristato
Explanatory
vienetinius modelius ar ištisas drabužių kolekcijas.
notes:
Pardavimui skirtus drabužius jie demonstruoja
demonstravimo salėse ir kitose vietose: apsivilkę
pavyzdiniais drabužiais ir eidami podiumu ar
demonstravimo aikštelėje, sukinėdamiesi, parodo
pirkėjams, drabužių dizaineriams ar kitiems klientams
geriausias drabužio savybes, išryškina jų stilių ir kitas
charakteristikas; demonstruotojai parodo drabužio
funkcionalumą, ekologiškumą, naujos medžiagos
dėvėjimo privalumus; svarbiausi demonstruotojų
uždaviniai – pateikti vartotojų rinkai reikalingą
produkciją, gerinti gaminių kokybę, kelti drabužių
dėvėjimo kultūrą. Gali teikti informaciją perspektyviems
pirkėjams apie atskirų drabužių modelius, dydį ir
kainas.

522

Parduotuvių pardavėjai ir prekių demonstruotojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Parduotuvių pardavėjai ir prekių demonstruotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Parduotuvių pardavėjai ir prekių demonstruotojai
Explanatory
parduoda prekes didmeninės ar mažmeninės prekybos notes:
įmonėse, demonstruoja prekes, aiškina jų funkcijas bei
savybes. Pagrindinės atliekamos užduotys: didmeninės
prekybos įstaigose parduoda prekes mažmeninės
prekybos atstovams arba perkantiems didelius prekių
kiekius; parduoda prekes mažmeninių prekybos įstaigų
klientams; parodo prekes ir paaiškina jų funkcijas ir
savybes. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šios grupės profesijos priskiriamos
tokiam pogrupiui: 5220 Parduotuvių pardavėjai ir
prekių demonstruotojai
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5220

Parduotuvių pardavėjai ir prekių demonstruotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Parduotuvių pardavėjai ir prekių demonstruotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Parduotuvių pardavėjai ir prekių demonstruotojai
Explanatory
demonstruoja ir parduoda prekes didmeninės
notes:
prekybos įstaigose mažmeninės prekybos atstovams
bei perkantiems prekes dideliais kiekiais arba parduoda
prekes mažmeninės prekybos įstaigose. Pagrindinės
atliekamos užduotys: (a) parduoti skirtų prekių
gabenimas iš sandėlių į prekybos sales ir išdėstymas
vitrinose ar lentynose; (b) kliento pageidaujamų
produkto savybių ir kokybės paaiškinimas; (c) pagalba
pirkėjui išsirenkant prekes; (d) pirkėjo supažindinimas
su kainomis, kredito sąlygomis ir nuolaidomis; (e)
prekių pakavimas ir pristatymo, jei to pageidauja
klientas, organizavimas; (f) sąskaitų, kvitų, etikečių ir
pan. išrašymas; (g) kasininko kvito patikrinimas, kai to
reikia; (h) prekyboje esančių prekių demonstravimas,
supažindinant klientą su jų savybėmis ir vartojimo
būdais bei siekiant paskatinti tų prekių pirkimą; (i)
panašių užduočių atlikimas; (j) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 5220
01 Parduotuvės užsakymų skyriaus darbuotojas 5220
02 Degalinės operatorius 5220 03 Automobilių
techninės priežiūros centro užsakymų darbuotojas
5220 04 Budintis pardavėjas

522001

Parduotuvės užsakymų skyriaus darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Parduotuvės užsakymų skyriaus darbuotojas

Description:

522002

Degalinės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Degalinės operatorius

Description:

522003

Automobilių techninės priežiūros centro užsakymų darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automobilių techninės priežiūros centro užsakymų
darbuotojas

Description:

522004

Budintis pardavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Budintis pardavėjas

Description:
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522005

Demonstruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Demonstruotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Demonstruoja pardavimui skirtas prekes didmeninės
Explanatory
arba mažmeninės prekybos ir kitose įmonėse,
notes:
parodose ar privačiuose namuose. Jų pareiga yra
kultūringai aptarnauti ir sudominti klientus: paaiškina
gaminio konstrukciją, pademonstruoja, kaip vienas ar
kitas gaminys veikia, parodo skirtingų modelių ir spalvų
gaminius, pataria koks stilius labiau tiktų klientui ir
pan.; aiškina prekių privalumus, demonstruoja jų
veikimą, stengdamiesi patraukti pirkėjo dėmesį.
Specialių žinių ypač reikia demonstruojant brangius ir
sudėtingos konstrukcijos gaminius. Pavyzdžiui,
kompiuterių parduotuvių pardavėjai privalo išmanyti
skirtingų modelių kompiuterius, jų privalumus ir
trūkumus. Gali parduoti demonstruojamas prekes.

522006

Mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Parduoda prekes parduotuvėje ar panašioje
Explanatory
mažmeninės prekybos įmonėje, sudaro prekybinius
notes:
sandėrius: priima prekes ir žaliavas iš tiekėjo, patikrina
pavadinimus, kiekį, įpakavimą, komplektiškumą,
rūšingumą, ženklinimą, kainą, pasižiūri, ar teisingai
sutvarkyti priėmimo dokumentai; paruošia prekes
pardavimui, sudeda ir estetiškai išdėsto prekes pagal
grupes, rūšis, giminingumą; paruošia kainų etiketes,
apipavidalina prekystalio ir parduotuvės vidines
vitrinas, sukomplektuoja bei supakuoja dovanų
rinkinius; aptarnauja pirkėjus: patikrina prekių kiekį,
masę, metražą, poriškumą, kainą ir prekių kokybę, jas
įpakuoja; apskaičiuoja pirkinio vertę, paima ir
suskaičiuoja pinigus, išspausdina čekį, atiduoda grąžą;
konsultuoja pirkėjus apie esamų prekių savybes,
kokybę, skoninius ypatumus, kulinarinę paskirtį, atskirų
prekių maistinę vertę; seka greitai gendančių prekių ir
gaminamos produkcijos realizavimo laiką; informuoja
pirkėjus apie prekių paskirtį, naudojimosi taisykles, to
laikotarpio madą, keitimo taisykles; dirba elektroniniais
kasos aparatais, svėrimo, matavimo ir fasavimo bei
pakavimo įrenginiais; pildo kasos operacijų apskaitos
dokumentus; apskaičiuoja gautas pajamas ir nustatyta
tvarka inkasuoja pinigus; paruošia pinigus atidavimui į
banką, atiduoda juos inkasatoriui, sutvarko
dokumentus; po darbo sutvarko neparduotas prekes,
produkciją ir tarą; pasiruošia inventorizacijai; sudaro
materialinių vertybių ataskaitą.

522007

Pardavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pardavėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pardavėjai aptarnauja klientus, padeda jiems išsirinkti
prekes: pardavėjai paaiškina gaminio konstrukciją,
pademonstruoja, kaip vienas ar kitas gaminys veikia,

Explanatory
notes:
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parodo skirtingų modelių ir spalvų gaminius, pataria,
koks fasonas labiau tiktų klientui ir pan. Specialių žinių
ypač reikia parduodant brangius ir sudėtingos
konstrukcijos gaminius. Pavyzdžiui, kompiuterių
parduotuvių pardavėjai privalo išmanyti skirtingų
modelių kompiuterius, jų privalumus ir trūkumus; turi
išrašyti sąskaitas, dirbti su kasos aparatais, tiksliai ir
greitai suskaičiuoti pinigus, pildyti kasos žurnalus, sekti,
kad nebūtu trūkumų; pardavėjui tenka atgal priimti
nekokybišką gaminį, supakuoti pirkinį, tvarkyti prekes
lentynose. Pardavėjai turi būti susipažinę su
parduotuvių vidaus darbo taisyklėmis, prekių grąžinimo
ir apmokėjimo reikalavimais.
522008

Didmeninės prekybos įmonės pardavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Didmeninės prekybos įmonės pardavėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Parduoda prekes didmeninės prekybos įmonėje
Explanatory
mažmenininkams ir vartotojams: kalbasi su klientais,
notes:
tiria jų pageidaujamų prekių asortimentą; konsultuoja
klientus turimų prekių klausimais ir potencialiems
pirkėjams rodo katalogų iliustracijas ar prekių
pavyzdžius, aiškina prekių charakteristikas, kokybę ir
privalumus, pabrėžia jų pardavimo galimybes; esant
reikalui organizuoja prekių parodas; ten, kur reikia,
sveria, matuoja pasirinktas prekes ir pasako kainas bei
paaiškina kredito ir nuolaidų sąlygas; priima
užsakymus, paruošia prekybinius išrašus ar važtaraščius
ir perduoda juos atitinkamam skyriui vykdyti; padeda
didmeninės prekybos klientams užperkant atsargas
dideliais kiekiais, konsultuoja kitais klausimais,
susijusiais su didmeninės prekybos organizacijos darbo
pobūdžiu.

522009

Pardavėjas kasininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pardavėjas kasininkas

Description:

522010

Pardavėjas kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pardavėjas kontrolierius

Description:

522011

Prekybos įmonės kasininkas kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prekybos įmonės kasininkas kontrolierius

Description:
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522012

Prekių fasuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prekių fasuotojas

Description:

523

Kioskų ir turgaus pardavėjai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kioskų ir turgaus pardavėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kioskų ir turgaus pardavėjai parduoda įvairias prekes,
Explanatory
pavyzdžiui, odos ar tekstilės gaminius, medienos
notes:
drožinius, siuvinius ar nėrinius, laikraščius, žurnalus,
atvirukus, cigaretes, saldainius, šokoladus ir ledus
kioskuose, kurie paprastai statomi tam tikrose gatvės ar
kitose atvirose vietose, prieš tai gavę reikiamas
licencijas, arba turguje parduoda vaisius, daržoves ir
kitus, paprastai greitai gendančius, maisto produktus.
Pagrindinės atliekamos užduotys: perka, o po to
parduoda anksčiau išvardytas ar panašias prekes
kioskuose, kurie statomi tam tikrose gatvių ar kitose
atvirose vietose, prieš tai gavę atitinkamus vietinės
valdžios leidimus; turguje parduoda vaisius, daržoves ir
kitus, paprastai greitai gendančius, maisto produktus.
Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šios grupės profesijos priskiriamos
tokiam pogrupiui: 5230 Kioskų ir turgaus pardavėjai

5230

Kioskų ir turgaus pardavėjai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kioskų ir turgaus pardavėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kioskų ir turgaus pardavėjai parduoda įvairias prekes,
Explanatory
pavyzdžiui, odos ar tekstilės gaminius, medienos
notes:
drožinius, siuvinius ar nėrinius, laikraščius, žurnalus,
atvirukus, cigaretes, saldainius ir ledus kioskuose, kurie
paprastai statomi tam tikrose gatvės ar kitose atvirose
vietose, prieš tai gavę reikiamas vietinės valdžios
licencijas iš, arba turguje parduoda vaisius, daržoves ir
kitus, paprastai greitai gendančius, maisto produktus.
Atliekamos užduotys: (a) vietinės valdžios leidimo
pastatyti prekystalį tam tikroje gatvės ar kitoje atviroje
vietoje gavimas; (b) įvairių prekių, parduodamų
kioskuose ar nuo prekystalių, pavyzdžiui, odos ar
tekstilės gaminių, medienos drožinių, siuvinių ar
nėrinių, pirkimas arba sutarties dėl reguliaraus jų
tiekimo sudarymas, šių prekių išdėstymas ant
prekystalio ir jų pardavimas; (c) laikraščių, žurnalų,
atvirukų, cigarečių, šokoladų ir ledų pirkimas arba
sutarties dėl reguliaraus jų tiekimo sudarymas ir šių
prekių pardavimas kioskuose; (d) šviežių vaisių ir
daržovių arba kitų, paprastai greitai gendančių, maisto
produktų pirkimas iš didmeninės prekybos turgų arba
tiesiai iš ūkininkų ir jų pardavinėjimas turguose; (e)
parduoti skirtų prekių pakrovimas ir iškrovimas; (f)
mokesčio už prekes priėmimas; (g) apskaitos
tvarkymas; (h) panašių užduočių atlikimas; (i)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai 5230 01 Kiosko pardavėjas 5230 02
Turgaus pardavėjas 5230 03 Gatvės prekystalio
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pardavėjas 5230 04 Smulkus prekybininkas
523001

Kiosko pardavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kiosko pardavėjas

Description:

523002

Turgaus pardavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Turgaus pardavėjas

Description:

523003

Gatvės prekystalio pardavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gatvės prekystalio pardavėjas

Description:

523004

Smulkus prekybininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Smulkus prekybininkas

Description:

6

Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio ir žuvininkystės darbininkai

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinė grupė

Level name:

Major group

Pavadinimas:

Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio ir žuvininkystės
darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio ir žuvininkystės
darbininkai augina ir nuima įvairių lauko kultūrų,
medžių ar krūmų derlių, renka laukinius vaisius ir
augalus, veisia, augina, prižiūri ar medžioja gyvūnus,
gamina įvairius gyvulininkystės produktus, augina,
saugo ir eksploatuoja miškus, veisia ir gaudo žuvis,
augina arba renka kitus vandens gyvūnus, kad galėtų
patenkinti savo maisto ir būsto poreikius bei užsidirbti
pajamų sau ir savo ūkiams. Daugumai šios pagrindinės
grupės profesijų reikia antrojo ISCO kvalifikacijos
lygmens. Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio ir
žuvininkystės darbininkai paprastai atlieka šias
užduotis: paruošia žemę; sėja, sodina, purškia, tręšia ir
nuima lauko kultūrų derlių; augina vaismedžius, kitus
medžius ir krūmus; gamina sodininkystės ir
daržininkystės produktus; renka laukinius vaisius ir
augalus; veisia, augina, prižiūri ir medžioja gyvūnus,
daugiausiai dėl mėsos, pieno, šerių, kailių, odos,
bitininkystės ir kitų produktų; augina, saugo ir
eksploatuoja miškus; veisia ir gaudo žuvis; augina ir
gaudo kitus vandens gyvūnus; sandėliuoja ir atlieka
pirminį savo produktų apdorojimą; parduoda savo
produktus pirkėjams, realizavimo organizacijoms arba
turguje. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbininkams.

Explanatory
notes:
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ISCO
kvalifikacijos
lygis:

2

61

Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio ir žuvininkystės darbininkai

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogrupis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio ir žuvininkystės
darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio ir žuvininkystės
Explanatory
darbininkai augina ir nuima įvairių lauko kultūrų,
notes:
medžių ir krūmų derlių; renka laukinius vaisius ir
augalus, veisia, augina, prižiūri, maitina ir medžioja
gyvūnus; gamina įvairius gyvulininkystės produktus;
augina, saugo ir eksploatuoja mišką; veisia ir gaudo
žuvis arba veisia ir gaudo kitus vandens gyvūnus,
siekdami juos parduoti arba reguliariai tiekti
didmenininkams, realizavimo organizacijoms ar
turguje. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio atstovų
atliekamos užduotys: žemės paruošimas; sėja,
sodinimas, purškimas, tręšimas ir lauko kultūrų derliaus
nuėmimas; vaismedžių ir kitų medžių bei krūmų
auginimas; daržininkystės ir sodininkystės produktų
auginimas; laukinių vaisių, vaistingųjų ir kitų augalų
auginimas ir rinkimas; gyvūnų veisimas, auginimas,
priežiūra ir medžioklė, daugiausia dėl mėsos, pieno,
šerių, kailių, odos, bitininkystės ar kitų produktų; miškų
auginimas, saugojimas ir eksploatavimas; žuvų
veisimas, auginimas ir gaudymas; kitų vandens gyvūnų
veisimas ir gaudymas; pirminis savos produkcijos
apdorojimas ir sandėliavimas; savos produkcijos
pardavimas pirkėjams, realizacijos organizacijoms arba
turguose. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pagrindinio pogrupio profesijos
toliau skirstomos į tokias grupes: 611 Sodininkai ir
kultūrinių lauko augalų augintojai 612 Gyvulininkystės
produktų gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai
613 Augalininkystės ir gyvulininkystės produktų
gamintojai ir darbininkai 614 Miškininkystės ir
giminiškų profesijų darbininkai 615 Žuvininkai ir
medžiotojai Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio ir
žuvininkystės darbininkai, daugiausia dirbantys
vadovaujantį darbą, turėtų būti priskiriami vienam iš šių
pogrupių: 1211 “Žemės ūkio, medžioklės,
miškininkystės ir žuvininkystės įmonių ir organizacijų
direktoriai ir kiti vadovai”, 1221 “Žemės ūkio,
medžioklės, miškininkystės ir žuvininkystės produktų
gamybos ir paslaugų padalinių vadovai” arba 1311
“Mažųjų žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės,
žvejybos ir žuvininkystės įmonių vadovai”. Darbininkai,
daugiausia dirbantys su žemės ūkio ir miškininkystės
įranga, turėtų būti priskiriami 833 grupei “Žemės ūkio ir
kitų kilnojamųjų įrenginių operatoriai”. Darbininkai,
atliekantys paprastas ir kasdienines užduotis rankiniais
įrankiais ir fizine jėga, kurioms panašaus darbo patirtis
ar supratimas nėra būtini dalykai ir kurioms reikia tik
labai ribotos iniciatyvos ir sprendimų priėmimo,
pavyzdžiui, padėjėjai ar nekvalifikuoti darbininkai,
turėtų būti priskiriami 921 grupei “Nekvalifikuoti žemės
ūkio, žuvininkystės ir giminiškų profesijų darbininkai”.
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611

Sodininkai ir kultūrinių lauko augalų augintojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Sodininkai ir kultūrinių lauko augalų augintojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Sodininkai ir kultūrinių lauko augalų augintojai augina Explanatory
ir nuima lauko kultūrų derlių, augina vaismedžius ir
notes:
kitus medžius bei krūmus, daržoves, vaistinguosius ir
kitus augalus, augina ir pateikia sodininkystės ir
medelyno produktus parduoda ar reguliariai tiekia
didmenininkams, realizacijos organizacijoms arba
parduoda turguje. Pagrindinės atliekamos užduotys:
sprendimas, kokių rūšių ir kiek lauko kultūrų, medžių ir
krūmų, daržovių ir sodininkystės bei vaismedžių
medelyno turi būti išauginama; sėklų, svogūnėlių ir
trąšų pirkimas; žemės ir jos pagerinimo priemonių,
pastatų, darbinių gyvulių, įrangos ir mašinų nuoma
arba pirkimas; dirvos paruošimas, įvairių kultūrų sėja,
sodinimas, auginimas ir jų derliaus nuėmimas; darbinių
gyvulių priežiūra ir fermų pastatų, mašinų ir įrangos
priežiūra; sodinukų, svogūnėlių ir sėklų paruošimas;
pirminis savo produkcijos apdorojimas ir
sandėliavimas; ūkio produktų tiekimas ar pardavimas.
Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šios grupės profesijos toliau skirstomos
į tokius pogrupius: 6111 Kultūrinių lauko augalų ir
daržovių augintojai 6112 Vaismedžių ir vaiskrūmių
augintojai 6113 Sodininkai, medelynų ir daigynų
augintojai 6114 Mišriųjų kultūrinių augalų augintojai
Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio ir žuvininkystės
darbuotojai, daugiausia dirbantys vadovaujantį darbą,
turėtų būti priskiriami vienam iš šių pogrupių: 1211
“žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės ir
žuvininkystės įmonių ir organizacijų direktoriai ir kiti
vadovai”, 1221 “žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės
ir žuvininkystės produktų gamybos ir paslaugų
padalinių vadovai” arba 1311 “Mažųjų žemės ūkio,
medžioklės, miškininkystės, žvejybos ir žuvininkystės
įmonių vadovai”. Darbininkai, daugiausia dirbantys su
žemės ūkio ir miškininkystės įranga, turėtų būti
priskiriami 833 grupei “žemės ūkio ir kitų kilnojamųjų
įrenginių operatoriai”. Darbininkai, atliekantys
paprastas ir kasdienines užduotis rankiniais įrankiais ir
fizine jėga, kurioms panašaus darbo patirtis ar
supratimas nėra būtini dalykai ir kurioms reikia tik labai
ribotos iniciatyvos ir sprendimų priėmimo, pavyzdžiui,
padėjėjai ar nekvalifikuoti darbininkai, turėtų būti
priskiriami 921 grupei “Nekvalifikuoti žemės ūkio,
žuvininkystės ir giminiškų profesijų darbininkai”.

6111

Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai augina
Explanatory
įvairias lauko kultūras, tokias kaip kviečiai, rugiai ir kitos notes:
grūdinės kultūros, runkeliai, tabakas, ir kitos lauko
kultūros, bulvės, kopūstai ir kitos lauko daržovės, ir
nuima jų derlių, skirtą parduoti ar reguliariai tiekti
didmenininkams, realizavimo organizacijoms arba
parduoti turguje. Atliekamos užduotys: (a) lauko
kultūrų ir daržovių, kurios turi būti užaugintos, kiekio ir
rūšių nustatymas; (b) sėklų, trąšų ir kitų atsargų
pirkimas; (c) žemės ir jos pagerinimo priemonių,
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pastatų, darbinių gyvulių, įrangos ir mašinų nuoma
arba pirkimas; (d) ūkio darbų, tokių kaip dirvos
paruošimas, įvairių lauko kultūrų ir daržovių sėja,
sodinimas, auginimas ir jų derliaus nuėmimas,
atlikimas; (e) savo produktų laikymas ir pirminis
apdorojimas; (f) darbinių gyvulių priežiūra, žemės ūkio
pastatų, mašinų ir įrenginių priežiūra; (g) produktų
realizavimas (tiekimas arba pardavimas); (h) panašių
užduočių atlikimas; (i) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 6111
01 Kvalifikuotas kultūrinių lauko augalų ūkio
darbininkas 6111 02 Kvalifikuotas linų ūkio darbininkas
6111 03 Svogūnėlių augintojas 6111 05 Kvalifikuotas
cukrinių runkelių ūkio darbininkas
611101

Kvalifikuotas kultūrinių lauko augalų ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas kultūrinių lauko augalų ūkio darbininkas

Description:

611102

Kvalifikuotas linų ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas linų ūkio darbininkas

Description:

611103

Svogūnėlių augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Svogūnėlių augintojas

Description:

611105

Kvalifikuotas cukrinių runkelių ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas cukrinių runkelių ūkio darbininkas

Description:

611106

Kvalifikuotas tabako ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas tabako ūkio darbininkas

Description:

611107

Kvalifikuotas daržininkystės darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas daržininkystės darbininkas

Description:
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611108

Kvalifikuotas javų ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas javų ūkio darbininkas

Description:

611109

Ūkininkas liucernų augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkininkas liucernų augintojas

Description:

611110

Ūkininkas grūdinių kultūrų augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkininkas grūdinių kultūrų augintojas

Description:

611111

Ūkininkas kultūrinių lauko augalų augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkininkas kultūrinių lauko augalų augintojas

Description:

611112

Ūkininkas lauko daržovių augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkininkas lauko daržovių augintojas

Description:

611113

Ūkininkas linų augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkininkas linų augintojas

Description:

611114

Ūkininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris savo ūkyje augina žemės ūkio kultūras ar
gyvulius maistui ir parduoti juos žemės ūkio produktų
rinkoje. Kartais tai apima tik augalų, kartais ir augalų, ir
naminių gyvulių, o kartais tik tam tikrų kultūrų
auginimą (dažniausiai atsižvelgiama į ūkio dirvožemio
savybes ir oro sąlygas). Ūkininko veiklai priskiriama
žemės ūkio kultūrų sėja, sodinimas, apsauga nuo
kenkėjų, derliaus nuėmimas, žemės arimas, gyvulių
auginimas (galvijų, kiaulių, avių, ožkų, arklių), paukščių
auginimas mėsai ir kiaušiniams, karvių melžimas,

Explanatory
notes:
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gyvulių sveikatos stebėjimas ir elementarių
veterinarijos procedūrų atlikimas, žemės ūkio įrenginių
priežiūra, derinimas ir remontas. Jis derasi su žaliavų ir
įrenginių tiekėjais ir galimais žemės ūkio produkcijos
supirkėjais, rūpinasi pardavimo ir pirkimo sandoriais,
vadovauja su jo ūkio veikla susijusiems
administraciniams darbams, tokiems kaip finansų
apskaita, mokesčių deklaravimas ir pan. Ūkininkas gali
dirbti laukuose ir žemės ūkio kompleksuose (galvijų
tvartuose, kiaulidėse, silosinėse ir kitur). Dirbama
kintančiomis oro sąlygomis, dažniausiai esant dideliam
dulkių kiekiui, kontaktuojama su mėšlu, chemikalais
(pesticidais ir herbicidais) ir įvairiomis nešvariomis
medžiagomis. Ūkininkas turi nusimanyti apie jo ūkyje
naudojamas derliaus auginimo ir nuėmimo mašinas ir
priemones, traktorius, kombainus, kuliamąsias mašinas,
arklus, purentuvus, melžimo įrenginius, pieno šaldymo
įrangą, grūdų džiovinimo krosnis, kitą žemės ūkio
įrangą ir priemones. Būtinas teigiamas požiūris į žemę,
noras ją dirbti, kantrybė, sugebėjimas organizuoti savo
darbą ir mokėjimas tinkamai elgtis su žmonėms, būtina
gera bendra fizinė sveikata.
611115

Ūkininkas tabako augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkininkas tabako augintojas

Description:

611116

Ūkininkas augalininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkininkas augalininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Ūkininko augalininko darbo sritis – žemės dirbimas,
Explanatory
maistinių, techninių bei pašarinių kultūrų auginimas,
notes:
augalų apsauga, derliaus nuėmimas ir saugojimas.
Ūkininkai augalininkai turi išmanyti žemės dirbimo ir
kultūrinimo būdus, kultūrinių augalų auginimo sąlygas,
privalo mokėti paruošti dirvą kultūriniams augalams
sėti ir sodinti. Be to, šios profesijos žmonės turi
išmanyti, kiek ir kokių trąšų reikia atitinkamiems lauko
augalams, kaip naikinti piktžoles, ligas ir kenkėjus.
Jiems tenka purkšti augalus specialiaisiais chemikalais,
tačiau tai jie turi daryti nepažeisdami ekologijos
reikalavimų, kad galėtų išauginti ekologiškai švarių
žemės ūkio produktų. Ūkininkai augalininkai privalo
mokėti naudotis padargais ir mechanizmais,
naudojamais žemei įdirbti, trąšoms barstyti ar
piktžolėms naikinti. Nuėmę derlių, ūkininkai jį valo,
rūšiuoja ir pristato į supirkimo punktus. Be to, jie turi
mokėti grūdus ir daržoves tinkamai laikyti bei
sandėliuoti. Šios profesijos žmonės turi išmanyti
ekonomikos bei verslo vadybą, nes dažniausiai patiems
tenka realizuoti užaugintą produkciją. Ūkininkai
augalininkai privalo prisitaikyti prie kintančių
atmosferos sąlygų. Stambių ūkių savininkai atskiriems
darbams samdo darbininkus, todėl turi žinoti
reikalavimus darbdaviui. Šiuolaikinis ūkininkas privalo
mokėti tinkamai planuoti bei sudaryti ūkio plėtojimo
planą.
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611117

Kultūrinių lauko augalų augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kultūrinių lauko augalų augintojas

Description:

611118

Lauko daržovių augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lauko daržovių augintojas

Description:

611119

Cukrinių runkelių augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cukrinių runkelių augintojas

Description:

6112

Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai augina medžius ir Explanatory
krūmus, pavyzdžiui, uogienojus, ir nuima jų derlių ar
notes:
surenka jų sultis ir pristato šiuos produktus pardavimui
arba reguliariai tiekia didmenininkams, realizavimo
organizacijoms arba parduoda turguje. Atliekamos
užduotys: (a) reikiamo būsimo kultūrų derliaus kiekio ir
rūšių nustatymas; (b) sėklų, trąšų ir kitų atsargų
pirkimas; (c) žemės ir jos pagerinimo priemonių,
pastatų, darbinių gyvulių, įrangos ir mašinų nuoma
arba pirkimas; (d) tokie ūkio darbai, kaip dirvos
paruošimas, medžių ir krūmų sėja, sodinimas,
auginimas, sulčių surinkimas ir derliaus nuėmimas; (e)
savo produktų laikymas ir pirminis apdorojimas; (f)
darbinių gyvulių priežiūra, žemės ūkio pastatų, mašinų
ir įrenginių priežiūra; (g) produktų realizavimas
(tiekimas arba pardavimas); (h) panašių užduočių
atlikimas; (i) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 6112 01 Vaismedžių ir
vaiskrūmių skiepytojas 6112 03 Kvalifikuotas
vaismedžių ir vaiskrūmių ūkio darbininkas 6112 05
Kvalifikuotas apyninkystės ūkio darbininkas 6112 06
Kvalifikuotas vaismedžių medelyno darbininkas

611201

Vaismedžių ir vaiskrūmių skiepytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaismedžių ir vaiskrūmių skiepytojas

Description:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

806/1 365

LPK-2005

611203

Kvalifikuotas vaismedžių ir vaiskrūmių ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas vaismedžių ir vaiskrūmių ūkio darbininkas Description:

611205

Kvalifikuotas apyninkystės ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas apyninkystės ūkio darbininkas

Description:

611206

Kvalifikuotas vaismedžių medelyno darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas vaismedžių medelyno darbininkas

Description:

611208

Kvalifikuotas medžių auginimo ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas medžių auginimo ūkio darbininkas

Description:

611209

Ūkininkas vaismedžių augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkininkas vaismedžių augintojas

Description:

611210

Ūkininkas apynių augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkininkas apynių augintojas

Description:

611211

Ūkininkas vaiskrūmių augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkininkas vaiskrūmių augintojas

Description:

611212

Vaiskrūmių augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaiskrūmių augintojas

Description:
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611213

Vaismedžių augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaismedžių augintojas

Description:

611214

Medžių sodintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medžių sodintojas

Description:

6113

Sodininkai, medelynų ir daigynų augintojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Sodininkai, medelynų ir daigynų augintojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Sodininkai, medelynų ir daigynų augintojai intensyviu
būdu augina daržoves, medžius, krūmus, gėles ir kitus
augalus bei augina sodinukus, svogūnėlius ir sėklas.
Visus šiuos produktus jie augina, norėdami parduoti ar
reguliariai tiekti didmenininkams, realizavimo
organizacijoms bei parduoti turguje. Atliekamos
užduotys: (a) reikiamo būsimo daržovių, sodo gėrybių
ir medelynų derliaus kiekio ir rūšių nustatymas; (b)
sėklų, trąšų ir kitų atsargų pirkimas; (c) žemės ir jos
pagerinimo priemonių, pastatų, darbinių gyvulių,
įrangos ir mašinų nuoma arba pirkimas; (d) tokie ūkio
darbai, kaip dirvos paruošimas, sėja, sodinimas ir
intensyvusis daržovių auginimas, gėlių, medžių ar
krūmų auginimas ir derliaus nuėmimas; (e) sodinukų,
svogūnėlių ir sėklų auginimas ir paruošimas; (f) gėlių,
medžių, krūmų ir kitų augalų auginimas parkuose,
viešuosiuose ar privačiuose soduose; (g) augalų
auginimas parodoms arba medicinos tikslams; (h)
produktų tiekimas arba pardavimas (realizavimas); (i)
savo produktų laikymas ir pirminis apdorojimas; (j)
darbinių gyvulių priežiūra, žemės ūkio pastatų, mašinų
ir įrenginių priežiūra; (k) panašių užduočių atlikimas; (l)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 6113 01 Kvalifikuotas grybų
[pievagrybių] ūkio darbininkas 6113 02 Kvalifikuotas
medelyno darbininkas 6113 03 Sodininkas 6113 04
Oranžerijos [šiltnamio] sodininkas

Explanatory
notes:

611301

Kvalifikuotas grybų [pievagrybių] ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas grybų [pievagrybių] ūkio darbininkas

Description:

611302

Kvalifikuotas medelyno darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas medelyno darbininkas

Description:
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611303

Sodininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sodininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Sodininkai turi išmanyti biologines vaismedžių ir
Explanatory
uoginių augalų savybes, vaismedžių ir uoginių augalų
notes:
veisles bei ypatybes, privalo mokėti paruošti ir įdirbti
dirvą tam tikroms kultūroms sodinti. Be to, šios
profesijos žmonės turi išmanyti, kiek ir kokių trąšų
reikia vaismedžiams ir vaiskrūmiams. Neretai sodininkai
privalo augalus purkšti specialiaisiais chemikalais,
tačiau tai jie turi daryti nepažeisdami ekologijos
reikalavimų ir siekti išauginti ekologiškai švarų
sodininkystės derlių. Sodininkai privalo mokėti
naudotis įrankiais ir mechanizmais žemei įdirbti,
augalams prižiūrėti, derliui nuimti. Kai kurie sodininkai
patys ruošia sėklas ir daigus. Nuėmus derlių, reikia
mokėti tinkamai jį sandėliuoti ar perdirbti. Šios
profesijos žmonės turi išmanyti ekonomikos bei verslo
vadybą, nes dažniausiai patiems reikia realizuoti
užaugintą produkciją. Stambių sodininkystės ūkių
sodininkai vadovauja darbams, samdo darbininkus.

611304

Oranžerijos [šiltnamio] sodininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Oranžerijos [šiltnamio] sodininkas

Description:

611305

Parko sodininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Parko sodininkas

Description:

611306

Sodininkas sėklininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sodininkas sėklininkas

Description:

611307

Kvalifikuotas šiltnamio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas šiltnamio darbininkas

Description:

611309

Gėlių augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gėlių augintojas

Description:

Aiškinamosios

Asmuo, kuris augina įvairias daugiametes ir vienmetes

Explanatory
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pastabos:

gėles, jomis prekiauja vidaus ir užsienio rinkose. Kai
kurie gėlių augintojai gali auginti tik tam tikras gėlių
rūšis ir patys jomis prekiauti. Gėlių augintojas parenka
ir ruošia dirvožemį, perka sėklas, daigus, sodinukus.
Juos sodina į dirvą, laisto, tręšia, formuoja lapiją,
purškia, siekdamas apsaugoti nuo ligų ir kenkėjų.
Tenka dirbti atvirame ore arba šiltnamiuose.
Dažniausiai darbo vieta priklauso nuo auginamų gėlių
rūšies, taip pat tikėtinas darbas kintančiomis oro
sąlygomis. Atliekant kai kurias darbo operacijas dėvi
apsauginę aprangą, ypač kai naudojami cheminiai
herbicidai ir pesticidai. Kai kurie gėlių augintojai gali
ruošti gėlių sėklas, svogūnėlius ar augalų produktus –
aliejus. Gėlių augintojas turi išmanyti auginamos
produkcijos specifiką (pvz., rožės „bijo“ šalčio,
pakalnutės „mėgsta“ paunksnę, kitoms gėlėms reikia
drėgmės ar ypatingo dirvožemio). Gėlių augintojas turi
mokėti dirbti įvairiomis mašinomis, įrankiais, dirvos
kultivavimo ar derliaus nuėmimo padargais. Svarbu
išmanyti produktų pakavimo ir vežimo taisykles. Kad
išauginta produkcija būtų realizuota, reikia įdėti labai
daug pastangų ir triūso, reikalinga fizinė ištvermė,
atsakomybė, o jei gėlių augintojui tenka pačiam
realizuoti savo produkciją, tenka bendrauti su klientais.
Mandagumas ir paslaugumas klientų atžvilgiu yra
svarbus veiklos sėkmės veiksnys.

611310

Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojas

Description:

611312

Grybų augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Grybų augintojas

Description:

611313

Daigų augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Daigų augintojas

Description:

611315

Sėklininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sėklininkas

Description:

611316

Prieskoninių augalų augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prieskoninių augalų augintojas

Description:
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611317

Karklo vytelių augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Karklo vytelių augintojas

Description:

611318

Nendrių augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nendrių augintojas

Description:

611319

Kvalifikuotas sodo darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas sodo darbininkas

Description:

611320

Daržininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Daržininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Daržininkai turi išmanyti biologines daržovių ir uoginių Explanatory
augalų veisles bei ypatybes, privalo mokėti paruošti ir
notes:
įdirbti dirvą tam tikroms kultūroms sodinti. Be to, šios
profesijos žmonės turi išmanyti, kiek ir kokių trąšų
reikia daržovėms. Neretai daržininkai privalo purkšti
augalus specialiaisiais chemikalais, tačiau tai jie turi
daryti nepažeisdami ekologijos reikalavimų. Daržininkai
privalo mokėti naudotis įrankiais ir mechanizmais
žemei įdirbti, augalams prižiūrėti, derliui nuimti. Kai
kurie daržininkai patys ruošia sėklas ir daigus. Nuėmus
derlių, reikia mokėti tinkamai jį sandėliuoti ar perdirbti.
Šios profesijos žmonės turi išmanyti ekonomikos bei
verslo vadybą, nes dažniausiai patiems reikia realizuoti
užaugintą produkciją. Stambių daržininkystės ūkių
daržininkai vadovauja darbams, samdo darbininkus.
Darbas yra sezoninis, prasideda anksti pavasarį ir
baigiasi vėlų rudenį. Žiemą dirbami parengiamieji
darbai: ruošiamos sėklos, perkamos trąšos,
realizuojama produkcija ir pan. Daržininkai dažnai dirba
labai sunkų fizinį darbą, reikalaujantį kantrybės ir
ištvermės, nepaisant kokios yra atmosferos sąlygos.
Darbe tenka naudoti įvairius chemikalus, todėl
daržininkas privalo laikytis darbų saugos reikalavimų.
Jie dirba su įrankiais (pjūklais, žirklėmis ir pan.), kuriais
galima susižeisti. Šios profesijos žmonės privalo
prisitaikyti prie nepastovių atmosferos sąlygų.

611321

Medelyno daigyno darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medelyno daigyno darbininkas

Description:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

811/1 365

LPK-2005

611322

Braškių augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Braškių augintojas

Description:

611323

Daržininkas gėlininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Daržininkas gėlininkas

Description:

611324

Daržininkas sodininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Daržininkas sodininkas

Description:

611325

Gėlininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gėlininkas

Description:

611326

Kvalifikuotas gėlininkystės ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas gėlininkystės ūkio darbininkas

Description:

6114

Mišriųjų kultūrinių augalų augintojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mišriųjų kultūrinių augalų augintojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mišriųjų kultūrinių augalų augintojai augina ir nuima
tam tikrų lauko kultūrų, lauko daržovių, medžių ir
krūmų, sodo, daržo ir medelynų derinių derlių,
parduoda ar reguliariai tiekia savo produktus
didmenininkams, realizavimo organizacijoms arba
parduoda turguje. Atliekamos užduotys: (a) reikiamo
būsimo kultūrų derliaus kiekio ir rūšių nustatymas; (b)
sėklų, trąšų ir kitų atsargų pirkimas; (c) žemės ir jos
pagerinimo priemonių, pastatų, darbinių gyvulių,
įrangos ir mašinų nuoma arba pirkimas; (d) tokie ūkio
darbai, kaip dirvos paruošimas, sėja, sodinimas ir
medžių ar krūmų priežiūra, auginimas ir derliaus
nuėmimas; (e) intensyvusis daržovių auginimas,
sodinukų, svogūnėlių ir sėklų auginimas ir paruošimas;
(f) gėlių, medžių, krūmų ir kitų augalų auginimas
parkuose, viešuosiuose ar privačiuose soduose; (g)
augalų auginimas parodoms arba medicinos tikslams;
(h) savo produktų laikymas ir pirminis apdorojimas; (i)
darbinių gyvulių priežiūra, žemės ūkio pastatų, mašinų

Explanatory
notes:
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ir įrenginių priežiūra; (j) produkcijos tiekimas ar
pardavimas; (k) panašių užduočių atlikimas; (l)
vadovavimas kitiems darbininkams Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 6114 01 Kvalifikuotas mišriųjų
kultūrinių augalų darbininkas 6114 02 Ūkininkas
mišriųjų kultūrinių augalų augintojas
611401

Kvalifikuotas mišriųjų kultūrinių augalų ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas mišriųjų kultūrinių augalų ūkio
darbininkas

Description:

611402

Ūkininkas mišriųjų kultūrinių augalų augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkininkas mišriųjų kultūrinių augalų augintojas

Description:

612

Gyvulininkystės produktų gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Gyvulininkystės produktų gamintojai ir giminiškų
profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gyvulininkystės produktų gamintojai ir giminiškų
Explanatory
profesijų darbininkai veisia, augina ir prižiūri tokius
notes:
naminius gyvulius, kaip stambieji raguočiai, avys,
kiaulės, ožkos, arkliai ir kiti gyvūnai, įskaitant ir kailinius
žvėrelius, naminius paukščius, medžiojamuosius
paukščius ar žvėris, gamina įvairius gyvulininkystės
produktus, parduoda ar reguliariai tiekia
didmenininkams, realizavimo organizacijoms arba
parduoda turguje. Pagrindinės atliekamos užduotys:
planuoja ir numato, kiek ir kokių rūšių naminių gyvulių,
stambiųjų raguočių, naminių paukščių, medžiojamųjų
paukščių ar gyvūnų, roplių, bičių, šilkaverpių ir kitų
gyvūnų reikia užauginti; perka gyvūnus, gamina ir
perka pašarus ir kitas atsargas; nuomoja ar perka
ganyklas ir jų pagerinimo priemones, pastatus,
darbinius gyvulius, įrangą ir mašinas; veisia ir augina
naminius gyvulius, naminius paukščius ir pan., gamina
įvairius gyvulininkystės produktus; sandėliuoja ir atlieka
pirminį savo produktų apdorojimą; eksploatuoja ir
prižiūri fermų pastatus, mašinas ir įrangą; tiekia ar
parduoda ūkio produktus. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios grupės
profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius: 6121
Pienininkystės ir gyvulininkystės produktų gamintojai ir
darbininkai 6122 Paukščių augintojai ir giminiškų
profesijų darbininkai 6123 Bitininkai 6124 Mišriosios
gyvulininkystės produktų gamintojai ir darbininkai
6129 Kitur nepriskirti gyvulių augintojai ir giminiškų
profesijų darbininkai Gyvulininkystės darbuotojai,
daugiausia dirbantys vadovaujantį darbą šioje srityje,
turėtų būti priskiriami vienam iš šių pogrupių: 1211
“žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės ir
žuvininkystės įmonių ir organizacijų direktoriai ir kiti
vadovai”, 1221 “žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės
ir žuvininkystės produktų gamybos ir paslaugų
padalinių vadovai” arba 1311 “Mažųjų žemės ūkio,
medžioklės, miškininkystės, žvejybos ir žuvininkystės
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įmonių vadovai”. Darbininkai, daugiausia dirbantys su
žemės ūkio ir miškininkystės įranga, turėtų būti
priskiriami 833 grupei “žemės ūkio ir kitų kilnojamųjų
įrenginių operatoriai”. Darbininkai, atliekantys
paprastas ir kasdienines užduotis rankiniais įrankiais ir
fizine jėga, kurioms panašaus darbo patirtis ar
supratimas nėra būtini dalykai, kurioms reikia tik labai
ribotos iniciatyvos ir sprendimų priėmimo, pavyzdžiui,
padėjėjai ar nekvalifikuoti darbininkai, turėtų būti
priskiriami 921 grupei “Nekvalifikuoti žemės ūkio,
žuvininkystės ir giminiškų profesijų darbininkai”.
6121

Pienininkystės ir gyvulininkystės produktų gamintojai ir darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pienininkystės ir gyvulininkystės produktų gamintojai ir Description:
darbininkai

Aiškinamosios
pastabos:

Pienininkystės ir gyvulininkystės produktų gamintojai ir Explanatory
darbininkai veisia, augina ir prižiūri tokius naminius
notes:
gyvulius, kaip stambieji raguočiai, avys, kiaulės, ožkos,
arkliai, šunys ar katės, kuriuos naudoja darbui ar sportui
arba kuriuos šeimininkai augina ir laiko savo
malonumui arba augina dėl mėsos, pieno, šerių, odos ir
kitų produktų, skirtų parduoti arba reguliariai tiekti
didmenininkams, realizacijos organizacijoms arba
parduoti turguje. Atliekamos užduotys: (a) planavimas,
kiek ir kokių naminių gyvulių reikia užauginti ar
gyvulininkystės produktų tiekti; (b) gyvūnų pirkimas,
pašarų ir kitų atsargų gaminimas ir pirkimas; (c)
ganyklų, pastatų, įrangos ir mašinų nuoma ar pirkimas;
(d) naminių gyvulių veisimas, auginimas ir priežiūra; (e)
gyvulių melžimas ir avių kirpimas; (f) gyvulių skerdimas
ir kailio lupimas ir jų ar jų produktų paruošimas
parduoti; (g) savo produktų sandėliavimas ir pirminis
apdorojimas; (h) fermų pastatų, mašinų ir įrenginių
priežiūra; (i) produkcijos realizavimas (tiekimas ar
pardavimas); (j) panašių užduočių atlikimas; (k)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 6121 01 Naminių gyvulių
augintojas [veisėjas] 6121 02 Žirgų augintojas [veisėjas]
6121 03 Galvijų augintojas 6121 04 Avių augintojas

612101

Naminių gyvulių augintojas [veisėjas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naminių gyvulių augintojas [veisėjas]

Description:

612102

Žirgų augintojas [veisėjas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žirgų augintojas [veisėjas]

Description:

612103

Galvijų augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Galvijų augintojas

Description:
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Aiškinamosios
pastabos:

Galvijų augintojai augina, prižiūri ir veisia galvijus, avis, Explanatory
kiaules, ožkas, arklius, o savo produkciją pristato
notes:
realizavimo organizacijoms arba parduoda turguje. Jų
darbas yra susijęs su biologija, mikrobiologija, nes šių
mokslų pasiekimai praktiškai pritaikomi gyvuliams
auginti, žemės ūkio produktų maistinei vertei didinti ir
kokybei gerinti: galvijų augintojai dirba gyvulių
auginimo fermose ir bendrovėse, konsultuoja pavienius
ūkininkus; nustato gyvulių dienos šėrimo normas,
maisto priedus, gyvulių priežiūros taisykles, planuoja
veisimo periodus ir prieauglio kiekį, išveda naujas
veisles; rūpinasi, kad jų tiekiama mėsa ir pienas atitiktų
kokybės normas ir standartus. Privačiose įmonėse
dirbantiems augintojams tenka rūpintis ir tiekimu bei
pardavimu. Jų žinioje yra pašarų, maisto priedų,
prieauglio pirkimas, užaugintų gyvulių pardavimas
mėsos perdirbimo įmonėms, pieno tiekimas pieninėms
ir pan. Kai kurios žemės ūkio bendrovės organizuoja
savo perdirbimo cechus ir barus. Galvijų augintojų
darbas tiesiogiai susijęs su žemės ūkio darbais. Jiems
tenka nemažai laiko praleisti galvijų auginimo fermose,
kiaulidėse. Jų darbas priklauso nuo atmosferos sąlygų.
Fermų patalpos ne visada švarios ir labai dažnai jose
sklinda nemalonūs kvapai, todėl jose dirbdami galvijų
augintojai turi dėvėti specialius darbo drabužius ir
apavą.

612104

Avių augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avių augintojas

Description:

612105

Kiaulių augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kiaulių augintojas

Description:

612106

Kačių augintojas [veisėjas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kačių augintojas [veisėjas]

Description:

612107

Šunų augintojas [veisėjas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šunų augintojas [veisėjas]

Description:

612108

Audinių augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audinių augintojas

Description:
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612109

Kvalifikuotas pienininkystės ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas pienininkystės ūkio darbininkas

Description:

612111

Kvalifikuotas galvijų ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas galvijų ūkio darbininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Galvijų ūkio darbininkas yra gyvulių veisimo, šėrimo,
Explanatory
laikymo ir gyvulininkystės produktų gamybos
notes:
specialistas. Jo darbas yra susijęs su biologija.
Mikrobiologijos ir biochemijos mokslų pasiekimai
praktiškai pritaikomi gyvuliams auginti, žemės ūkio
produktų maistinei vertei didinti ir kokybei gerinti: jie
dirba gyvulių auginimo fermose ir bendrovėse,
konsultuoja pavienius ūkininkus. Darbininkai išmano
gyvulių dienos šėrimo normas, maisto priedus, gyvulių
priežiūros taisykles, planuoja veisimo periodus ir
prieauglio kiekį; jie rūpinasi, kad jų tiekiama mėsa,
pienas atitiktų kokybės reikalavimus ir standartus.
Privačiose įmonėse dirbantys kvalifikuoti galvijų ūkio
darbininkai turi rūpintis ir tiekimo reikalais bei
pardavimu. Jų žinioje yra pašarų, maisto priedų,
prieauglio pirkimas, užaugintų gyvulių pardavimas
mėsos perdirbimo įmonėms, pieno tiekimas pieninėms
ir pan. Kai kurios žemės ūkio bendrovės organizuoja
savo perdirbimo cechus ir barus.

612112

Kvalifikuotas kiaulių ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas kiaulių ūkio darbininkas

Description:

612113

Kvalifikuotas avių ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas avių ūkio darbininkas

Description:

612114

Pienininkystės ūkininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pienininkystės ūkininkas

Description:

612115

Ūkininkas kailinių žvėrelių augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkininkas kailinių žvėrelių augintojas

Description:
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612116

Ūkininkas arklių veisėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkininkas arklių veisėjas

Description:

612117

Ūkininkas arklių augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkininkas arklių augintojas

Description:

612118

Ūkininkas galvijų augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkininkas galvijų augintojas

Description:

612119

Ūkininkas kiaulių augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkininkas kiaulių augintojas

Description:

612120

Ūkininkas avių augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkininkas avių augintojas

Description:

612121

Ūkininkas žirgų veisėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkininkas žirgų veisėjas

Description:

612122

Ūkininkas gyvulių augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkininkas gyvulių augintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Ūkininkai augina, prižiūri ir veisia gyvulius, paukščius,
Explanatory
kailinius žvėrelius; produkciją pristato realizavimo
notes:
organizacijoms arba parduoda turguje. Ūkininkai
gyvulių augintojai augina, prižiūri ir veisia galvijus, avis,
kiaules, ožkas, arklius, kailinius žvėrelius, naminius
paukščius. Ūkininkai gyvulių augintojai privalo mokėti
naudotis mašinomis ir įrenginiais, kurie naudojami
gyvulininkystėje, nes dažniausiai patys privalo
pasirūpinti pašarų tiekimu, šėrimu, produkcijos
realizavimu. Šios profesijos žmonės turi išmanyti
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ekonomikos bei verslo vadybą. Ūkininkai gyvulių
augintojai turi išmanyti gyvulių ir paukščių veisles,
pašarų poreikius ir racionus. Jie šeria ir melžia gyvulius
nustatytu laiku, nuolatos rūpinasi, kaip pagerinti
bandos sudėtį, stebi ar gyvuliai ir paukščiai neserga.
Šiuo atveju praverčia pradinės veterinarijos žinios.
Stambių ūkių savininkai atskiriems darbams samdo
darbininkus. Šiuolaikinis ūkininkas gyvulių augintojas
neišsiverčia be tinkamo planavimo, pajamų ir išlaidų
skaičiavimo. Ūkininkai dažniausiai savarankiškai
ūkininkauja privačiuose ūkiuose, tačiau gali būti
samdomi dirbti ir kituose stambiuose ūkiuose. Norint
sėkmingai ūkininkauti reikia nuolat rūpintis auginamais
gyvuliais ir paukščiais, jų laikymo sąlygomis, pašarais.
Ūkininkai turi mokėti dirbti traktoriais, žemės ūkio
mašinomis. Šios profesijos žmonės daug laiko
praleidžia fermose. Be to, turi prižiūrėti pastatus,
rūpintis specialiųjų mašinų ir įrenginių technine
priežiūra bei remontu.
612123

Kvalifikuotas šunų veislyno darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas šunų veislyno darbininkas

Description:

612124

Avių kirpėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avių kirpėjas

Description:

612125

Kvalifikuotas fermos darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas fermos darbininkas

Description:

612126

Fermos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fermos operatorius

Description:

612127

Galvijų šėrikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Galvijų šėrikas

Description:

612128

Gyvulių sėklintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gyvulių sėklintojas

Description:
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612129

Galvijų šėrimo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Galvijų šėrimo operatorius

Description:

612130

Piemuo

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Piemuo

Description:

6122

Paukščių augintojai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Paukščių augintojai ir giminiškų profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Paukščių augintojai ir giminiškų profesijų darbininkai
Explanatory
veisia, augina, prižiūri naminius paukščius, auginamus notes:
dėl mėsos, kiaušinių, plunksnų, visus šiuos produktus
siekiama parduoti arba reguliariai tiekti
didmenininkams, realizavimo organizacijoms arba
parduoti turguje. Atliekamos užduotys: (a) planavimas,
kiek ir kokių naminių paukščių reikia užauginti ar
paukštininkystės produktų tiekti; (b) viščiukų pirkimas,
maisto ir kitų atsargų ruošimas ir pirkimas; (c) pastatų,
įrangos ir mašinų nuoma arba pirkimas; (d) naminių
paukščių veisimas, auginimas ir priežiūra, kiaušinių
surinkimas; (e) paukščių pjovimas, išdarinėjimas ir
paruošimas gabenti; (f) savo produktų sandėliavimas ir
pirminis apdorojimas; (g) fermų pastatų, mašinų ir
įrenginių priežiūra; (h) paukštininkystės produktų
pristatymas arba realizavimas; (i) panašių užduočių
atlikimas; (j) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 6122 01 Naminių
paukščių augintojas 6122 02 Paukštininkas 6122 03
Kvalifikuotas paukštininkystės ūkio darbininkas 6122 04
Ūkininkas naminių paukščių augintojas

612201

Naminių paukščių augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naminių paukščių augintojas

Description:

612202

Paukštininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Paukštininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris augina, lesina ir prižiūri naminius
Explanatory
paukščius. Pagrindinė jo veikla – sekti naminių paukščių notes:
sveikatos būklę ir nustatyti atsiradusius įvairių ligų
simptomus, prižiūrėti ir tvarkyti inkubatorius, atlikti
pagrindinius paukščių veisimo ir auginimo darbus. Jis
augina ir lesina veislinius naminius paukščius, duoda
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jiems lesalų papildus. Derina, prižiūri ir remontuoja
paukščių lesinimo, girdymo ir kitokią įrangą. Esant
reikalui, jis teikia pirmąją pagalbą, padeda
veterinarams, prižiūrintiems sergančius paukščius.
Paukštininkas turi gebėti naudotis įvairiais įrenginiais ir
įrankiais, tokiais kaip inkubatorius, maitinimo linija,
vandens teikimo, oro kondicionavimo, kiaušinių
rinkimo, naminių paukščių dėžių valymo ir kitokia
įranga. Paukštininkai dirba naminių paukščių ūkiuose,
kur darbinėje aplinkoje gali būti padidintas dulkių
kiekis, sklisti nemalonūs kvapai.
612203

Kvalifikuotas paukštininkystės ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas paukštininkystės ūkio darbininkas

Description:

612204

Ūkininkas naminių paukščių augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkininkas naminių paukščių augintojas

Description:

612205

Ūkininkas dėsliųjų vištų augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkininkas dėsliųjų vištų augintojas

Description:

612206

Ūkininkas naminių paukščių veisėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkininkas naminių paukščių veisėjas

Description:

612207

Perėtuvų cecho operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Perėtuvų cecho operatorius

Description:

6123

Bitininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Bitininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bitininkai veisia, augina ir prižiūri bites, siekdami gauti,
parduoti ar reguliariai tiekti medų, vašką ir panašius
produktus, realizavimo organizacijoms ar parduoti
turguje. Atliekamos užduotys: (a) planavimas, kiek ir
kokių vabzdžių produktų reikia teikti; (b) vabzdžių
pirkimas, auginimas, jų maisto ir kitų atsargų pirkimas;
(c) pastatų, įrangos ir mašinų nuoma arba pirkimas; (d)

Explanatory
notes:
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vabzdžių veisimas, auginimas ir priežiūra bei jų
produktų surinkimas; (e) savo produktų sandėliavimas
ir pirminis apdorojimas; (f) pastatų, mašinų ir įrenginių
priežiūra; (g) produktų tiekimas arba realizavimas; (h)
panašių užduočių atlikimas; (i) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 6123
01 Bitininkas 6123 02 Kvalifikuotas bityno darbininkas
6123 03 Kvalifikuotas bitininkystės ūkio darbininkas
6123 04 Ūkininkas bitininkas
612301

Bitininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bitininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Bitininkai prižiūri bičių šeimas, kopia medų, renka
Explanatory
vašką, pikį, bičių nuodus, augalų žiedadulkes bei bičių notes:
duonelę. Bitininkystė tapo svarbia pagalbine žemės
ūkio šaka ne tiktai dėl medaus. Bitėms apdulkinus
augalų žiedus, gerokai padidėja derlingumas: bitininkas
turi labai gerai išmanyti bičių gyvenimą, mokėti
bitininkauti, valdyti mechanizmus, vairuoti automobilį ir
traktorių, išmanyti elektrotechniką ir saugaus darbo
taisykles; stambesniuose bitynuose gali sėkmingai
dirbti tik gerai parengti specialistai, nes jiems reikia
išmanyti medinguosius augalus: kur ir kokiose dirvose
jie auga, kaip ir kada žydi, kiek išskiria nektaro ir kokiu
oru, kitaip net ir gerais metais galima likti be medaus;
bitininkas – universalus specialistas – jis ir
zootechnikas, ir agronomas, ir mechanizatorius, ir
technologas, ir gamtininkas, ir amatininkas, ir netgi
veterinarijos gydytojas. Neapsieis jis ir be žinių apie
bičių ligas; iš bičių gyvybinės veiklos produktų
gaminama labai daug veiksmingų vaistų, jie naudojami
kosmetikos pramonėje. Darbas bityne gerai veikia
žmogaus sveikatą, ugdo pastabumą, stropumą,
nuovokumą. Kaip matome, medus neatsieina veltui nei
bitei, nei bitininkui.

612302

Kvalifikuotas bityno darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas bityno darbininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Darbas bitynuose prasideda anksti pavasarį ir baigiasi
Explanatory
vėlai rudeni, kai bitės pasiruošia žiemojimui. Išaušus
notes:
pavasariui bityno darbininkas patikrina avilius, ar gerai
bitės peržiemojo, pamaitina šeimas, sutvarko avilius,
prireikus pakeičia bičių motinėlę. Darbininkams tenka
gaudyti bičių spiečius, kurie gali būti susispietę
neįprastose vietose – medžių viršūnėse, pastogėse ir
pan. Kad bitės būtų ramesnės, darbininkai naudojasi
dūminėmis. Sugautas spiečius suleidžiamas į nauja avilį,
į kurį įdedami koriai. Sezono metu, kai bitės neša
žiedadulkes, nektarą, darbininkai turi rūpintis, kad joms
netrūktų medingųjų augalų. Netoli bitynų yra sėjami
daug nektaro turintys augalai: grikiai, liucernos, dobilai
ir kt. Daug darbo bitynuose yra per medkopį. Reikia,
nepakenkiant bitėms, išimti korius, juos atakuoti, išsukti
medų, į avilius įdėti tuščius korius. Kvalifikuoti
darbininkai privalo pastoviai stebėti bičių šeimas, sekti,
ar jos neužsikrėtė kokia nors liga, ar jų nepuola
kenkėjai. Didesnę darbo laiko dalį darbininkai
praleidžia gryname ore, bityne stebėdami bites. Tiktai
žiemą dirba patalpose: ruošia korius, renka bičių pikį,
lydo vašką ir pan.
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612303

Kvalifikuotas bitininkystės ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas bitininkystės ūkio darbininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kvalifikacijos pažymėjimą turintis bitininkystės ūkio
Explanatory
darbininkas. Jis gali dirbti valstybiniuose ir privačiuose notes:
bitynuose. Jis prižiūri bites, augina bičių motinas,
vežioja bičių šeimas, nustato ir gydo bičių ligas, prižiūri
medinguosius augalus, rūpinasi jų tręšimu, piktžolių
naikinimu, atlieka kitus medaus kokybę gerinančius
darbus. Rūpinasi bitininkystės inventoriumi, duonelės,
žiedadulkių, pikio, nuodų rinkimu, medaus
sandėliavimu ir visų šių produktų paruošimu prekybai,
jų vežimu užsakovams arba į prekybos vietas.
Sėkmingą jo veiklą lemia žinios apie bičių šeimos
biologiją, jų laikymo ir dauginimo būdus, paruošimą
medunešiui, medaus ir kitų produktų kaupimą,
produkcijos realizavimą. Šį darbą dirbantis asmuo
turėtų būti kruopštus, mylintis gamtą, ištvermingas,
nevartojantis alkoholinių gėrimų ir nerūkantis. Bitininku
negali būti asmuo, kuris yra alergiškas medingiesiems
augalams ir bičių nuodams, nes tai gali sukelti pavojų
jo sveikatai.

612304

Ūkininkas bitininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkininkas bitininkas

Description:

6124

Mišriosios gyvulininkystės produktų gamintojai ir darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mišriosios gyvulininkystės produktų gamintojai ir
darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mišriosios gyvulininkystės produktų gamintojai ir
Explanatory
darbininkai veisia, augina ir prižiūri įvairius naminius
notes:
gyvulius, būtent:stambiuosius raguočius, avis, kiaules,
ožkas, arklius, taip pat naminius paukščius, bites@dėl
jų produktų, skirtų parduoti arba reguliariai tiekti
didmenininkams, realizacijos organizacijoms arba
parduoti turguje. Atliekamos užduotys: (a) nutarimas,
kokiu mišrios gyvulininkystės deriniu užsiimti; (b)
planavimas, kiek ir kokių rūšių naminių gyvulių ar
paukščių reikia užauginti ir kiek jų produktų teikti bei
kiek ir kokių bitininkystės produktų tiekti; (c) gyvūnų
pirkimas, pašarų, kito maisto ir atsargų gaminimas ir
pirkimas; (d) ganyklų, pastatų, įrangos ir mašinų nuoma
ar pirkimas; (e) tam tikro naminių gyvulių, paukščių ir
(ar) vabzdžių derinio veisimas, auginimas ir priežiūra; (f)
gyvulių melžimas ir avių kirpimas; (g) gyvulių skerdimas
ir kailio lupimas ir jų ar jų produktų paruošimas
parduoti; (h) kiaušinių, medaus ir kitų produktų
surinkimas; (i) savo produktų sandėliavimas ir pirminis
apdorojimas; (j) fermų pastatų, mašinų ir įrenginių
priežiūra; (k) ūkio produktų realizavimas (tiekimas ar
pardavimas); (l) panašių užduočių atlikimas; (m)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 6124 01 Kvalifikuotas mišriosios
gyvulininkystės ūkio darbininkas 6124 02 Mišriosios
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gyvulininkystės ūkininkas
612401

Kvalifikuotas mišriosios gyvulininkystės ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas mišriosios gyvulininkystės ūkio
darbininkas

Description:

612402

Mišriosios gyvulininkystės ūkininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mišriosios gyvulininkystės ūkininkas

Description:

6129

Kitur nepriskirti gyvulių augintojai ir giminiškų profesijų dabininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti gyvulių augintojai ir giminiškų profesijų Description:
dabininkai

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima žemės ūkio rinkos gamintojus ir
Explanatory
panašius darbininkus, kurie nepriskiriami kitiems 612
notes:
grupės “Gyvulininkystės produktų gamintojai ir
giminiškų profesijų darbininkai” pogrupiams. Čia,
pavyzdžiui, turėtų būti priskiriami tie, kurie veisia,
augina ir prižiūri laukinius žinduolius, medžiojamuosius
ir kitus paukščius, sraiges, laukinius kailinius žvėrelius,
taip pat įvairius vabzdžius ir gyvūnus, naudojamus
laboratoriniams bandymams, juos parduoda ar
reguliariai tiekia didmenininkams, realizavimo
organizacijoms, zoologijos sodams ir cirkams arba
parduoda turguje. Čia taip pat reikėtų priskirti tuos,
kurie prižiūri ar dresuoja gyvūnus draustiniuose,
rezervatuose, arklidėse, cirkuose, mokslinio tyrimo
įstaigose, gyvūnų namuose ir panašiose institucijose.
Tokiais atvejais jų atliekamos užduotys yra šios: (a)
reikiamų patalpų, atviros ar uždaros vietos, įrangos ir
pan. įrengimas ar pirkimas bei jų eksploatacija ir
priežiūra; (b) nustatymas, kiek ir kokių rūšių gyvūnų
reikia auginti; (c) gyvūnų pirkimas, pašarų, maisto ir
kitų atsargų auginimas ar pirkimas; (d) gyvūnų
veisimas, auginimas, maitinimas ir priežiūra; (e) gyvūnų
skerdimas ir kailio lupimas, gyvūnų ar jų produktų
paruošimas parduoti; (f) savo produkcijos
sandėliavimas ir pirminis apdorojimas; (g) gyvūnų
apsauga, ypač gyvūnų draustiniuose; (h) gyvūnų
dresavimas lenktynėms, pasirodymams cirke ir pan.; (i)
produktų pristatymas ir realizavimas; (j) panašių
užduočių atlikimas; (k) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 6129
01 Paukščių augintojas 6129 02 Medžiojamų paukščių
augintojas 6129 03 Laboratorinių gyvūnų augintojas
6129 04 Sraigių augintojas

612901

Paukščių augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Paukščių augintojas

Description:
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612902

Medžiojamų paukščių augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medžiojamų paukščių augintojas

Description:

612903

Laboratorinių gyvūnų augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laboratorinių gyvūnų augintojas

Description:

612904

Sraigių augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sraigių augintojas

Description:

612905

Sliekų augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sliekų augintojas

Description:

612906

Laukinių kailinių žvėrelių augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laukinių kailinių žvėrelių augintojas

Description:

612907

Ūkininkas laukinių kailinių žvėrelių augintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkininkas laukinių kailinių žvėrelių augintojas

Description:

612908

Arklių prajodinėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Arklių prajodinėtojas

Description:

612909

Laukinių žvėrelių ir paukščių prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laukinių žvėrelių ir paukščių prižiūrėtojas

Description:
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612910

Gyvūnų draustinio prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gyvūnų draustinio prižiūrėtojas

Description:

612911

Paukštidės prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Paukštidės prižiūrėtojas

Description:

612912

Šunų veisyklos prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šunų veisyklos prižiūrėtojas

Description:

612913

Zoologijos sodo gyvūnų prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Zoologijos sodo gyvūnų prižiūrėtojas

Description:

612914

Kvalifikuotas gyvūnų laboratorijos darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas gyvūnų laboratorijos darbininkas

Description:

612915

Šunų dresuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šunų dresuotojas

Description:

612916

Instruktorius dresuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Instruktorius dresuotojas

Description:

612917

Lenktyninių žirgų treneris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lenktyninių žirgų treneris

Description:
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612918

Kvalifikuotas zoologijos sodo darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas zoologijos sodo darbininkas

Description:

612919

Kinologas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kinologas

Description:

612920

Kvalifikuotas kailinių žvėrelių ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas kailinių žvėrelių ūkio darbininkas

Description:

613

Augalininkystės ir gyvulininkystės produktų gamintojai ir darbininkai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Augalininkystės ir gyvulininkystės produktų gamintojai
ir darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Augalininkystės ir gyvulininkystės produktų gamintojai Explanatory
ir darbininkai planuoja ir dirba būtinus darbus,
notes:
susijusius su mišriu ūkininkavimu, taip pat augina
augalininkystės kultūras ir gyvulius bei jų produktus
parduoda arba reguliariai tiekia didmenininkams,
realizavimo organizacijoms ar parduoda turguje.
Pagrindinės atliekamos užduotys: nutarimas, kiek ir
kokių rūšių lauko kultūrų, medžių ar kitų kultūrų ir
gyvulių reikia auginti; sėklų, trąšų, pašarų ir kitų atsargų
pirkimas; ariamos žemės ir ganyklų, pastatų ir įrenginių
nuoma arba pirkimas; dirvos paruošimas, sėja,
auginimas ir derliaus nuėmimas; gyvūnų veisimas,
auginimas ir priežiūra bei įvairių gyvulininkystės
produktų gaminimas; ūkinių pastatų, mašinų ir
įrenginių eksploatacija ir priežiūra; savo produktų
sandėliavimas ir pirminis apdorojimas; produktų
tiekimas ar pardavimas. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios grupės
profesijos priskiriamos tokiam pogrupiui: 6130
Augalininkystės ir gyvulininkystės produktų gamintojai
ir darbininkai. Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio ir
žuvininkystės darbuotojai, daugiausiai dirbantys
vadovaujantį darbą, turėtų būti priskiriami vienam iš šių
pogrupių: 1211 “žemės ūkio, medžioklės,
miškininkystės ir žuvininkystės įmonių ir organizacijų
direktoriai ir kiti vadovai”, 1221 “žemės ūkio,
medžioklės, miškininkystės ir žuvininkystės produktų
gamybos ir paslaugų padalinių vadovai” arba 1311
“Mažųjų žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės,
žvejybos ir žuvininkystės įmonių vadovai”. Darbininkai,
daugiausiai dirbantys su žemės ūkio ir miškininkystės
įranga, turėtų būti priskiriami 833 grupei “žemės ūkio ir
kitų kilnojamųjų įrenginių operatoriai”. Darbininkai,
atliekantys paprastas ir kasdienines užduotis rankiniais
įrankiais ir fizine jėga, kurioms panašaus darbo patirtis
ar supratimas nėra būtini dalykai ir kurioms reikia tik
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labai ribotos iniciatyvos ir sprendimų priėmimo,
pavyzdžiui, padėjėjai ar nekvalifikuoti darbininkai,
turėtų būti priskiriami 921 grupei “Nekvalifikuoti žemės
ūkio, žuvininkystės ir giminiškų profesijų darbininkai”.
6130

Augalininkystės ir gyvulininkystės produktų gamintojai ir darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Augalininkystės ir gyvulininkystės produktų gamintojai
ir darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Augalininkystės ir gyvulininkystės produktų gamintojai Explanatory
ir darbininkai augina lauko kultūras, medžius ir kitas
notes:
kultūras, nuima derlių, taip pat veisia, augina ir priežiūri
gyvulius bei gamina įvairius gyvulininkystės produktus,
siekdami juos parduoti ar reguliariai tiekti
didmenininkams, realizavimo organizacijoms ar
parduoti turguje. Atliekamos užduotys: (a) nutarimas,
kiek ir kokių rūšių kultūrų ir gyvulių reikia auginti; (b)
sėklų, trąšų ir kitų atsargų pirkimas; (c) žemės ir jos
pagerinimo priemonių, pastatų, mašinų, naminių ir kitų
gyvulių nuoma arba pirkimas; (d) žemės paruošimas,
sėja, sodinimas, auginimas ir kultūrų derliaus
nuėmimas; (e) pašarų ir kitų atsargų gaminimas ar
pirkimas; (f) gyvulių veisimas, auginimas ir priežiūra; (g)
gyvulių skerdimas ir kailio lupimas, gyvulių ar jų
produktų paruošimas rinkai; (h) savo produktų
sandėliavimas ir pirminis apdorojimas; (i) ūkinių
pastatų, mašinų ir įrenginių eksploatavimas ir priežiūra;
(j) ūkio produktų tiekimas ar realizavimas; (k) panašių
užduočių atlikimas; (l) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 6130
01 Kvalifikuotas mišriojo ūkio darbininkas 6130 02
Mišriojo ūkio ūkininkas 6130 03 Žemdirbys

613001

Kvalifikuotas mišriojo ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas mišriojo ūkio darbininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kvalifikacijos pažymėjimą turintis mišriojo ūkio
Explanatory
darbininkas. Jis padeda ūkininkui auginti gyvulius ir
notes:
lauko kultūras. Jis išmano Lietuvoje auginamų gyvulių
veisles ir lauko kultūrų rūšis, įvairių rūšių pašarus, turi
žinių apie sergančius ir rujojančius gyvulius, dirvožemio
rūšis, trąšas, piktžoles, pagrindines augalų ligas ir
kenkėjus. Jis dirba žemę, ją tręšia, paruošia sėklą sėjai,
sėja ir sodina, prižiūri pasėlius, doroja derlių, ruošia
pašarus, juos sandėliuoja, įvertina jų kokybę, nustato
pašarų kiekį atskirų rūšių gyvuliams. Šeria ir prižiūri
gyvulius, nustato jų subrendimo amžių ir įmitimą.
Valdo, taiso, reguliuoja žemės ūkio ir gyvulininkystės
mašinas ir įrenginius, savarankiškai dirba traktoriais ir
žemės ūkio agregatais. Laikosi aplinkos ir priešgaisrinės
apsaugos, darbo ir sanitarijos reikalavimų. Jo profesijai
būdingas sezoninis darbas ir nepastovios
meteorologinės sąlygos. Sėkmingą darbą lemia žinios ir
praktiniai gebėjimai gyvulių ir lauko kultūrų auginimo
srityje, tikslingas mašinų ir įrenginių pasirinkimas,
ekonomiškas jų naudojimas.
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613002

Mišriojo ūkio ūkininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mišriojo ūkio ūkininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris savo ūkyje augina gyvulius ir lauko
Explanatory
kultūras. Išmano Lietuvoje auginamų gyvulių veisles ir notes:
lauko kultūrų rūšis, įvairių rūšių pašarus, turi žinių apie
sergančius ir rujojančius gyvulius, dirvožemio rūšis,
trąšas, piktžoles, pagrindines augalų ligas ir kenkėjus.
Jis dirba žemę, ją tręšia, paruošia sėklą sėjai, sėja ir
sodina, prižiūri pasėlius, doroja derlių, ruošia pašarus,
juos sandėliuoja, įvertina jų kokybę, nustato pašarų
kiekį atskirų rūšių gyvuliams. Šeria ir prižiūri gyvulius,
nustato jų subrendimo amžių ir įmitimą. Valdo, taiso,
reguliuoja žemės ūkio ir gyvulininkystės mašinas ir
įrenginius, savarankiškai dirba traktoriais ir žemės ūkio
agregatais. Laikosi aplinkos ir priešgaisrinės apsaugos,
darbo ir sanitarijos reikalavimų. Sėkmingą jo veiklą
lemia žinios ir praktiniai gebėjimai gyvulių ir lauko
kultūrų auginimo technologijų srityje, tikslingas mašinų
ir įrenginių pasirinkimas, ekonomiškas jų naudojimas.
Mišriojo ūkio ūkininkui svarbios tokios asmeninės
savybės kaip darbštumas, organizuotumas, meilė
gyvuliams, pareigingumas, atsakingumas. Būtina gera
fizinė ir psichinė sveikatos būklė (koordinacija,
ištvermė, gebėjimas dirbti ilgą laiką saulėje, lauke ir kt.).

613003

Žemdirbys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žemdirbys

Description:

614

Miškininkystės ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Miškininkystės ir giminiškų profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Miškininkystės ir giminiškų profesijų darbininkai
Explanatory
planuoja ir dirba visus darbus, susijusius su miškų
notes:
sodinimu, auginimu, saugojimu ir naudojimu, siekdami
parduoti ar reguliariai tiekti miškininkystės produktus
didmenininkams ar realizavimo organizacijoms ar
parduoti turguje. Pagrindinės atliekamos užduotys:
miškų masyvų kūrimas ir priežiūra; kirstinų medžių
atranka ir medienos kiekio įvertinimas; medžių kirtimas
ir pjaustymas į rąstus; medžių genėjimas ir viršūnių
pjovimas; pirminis medienos apdorojimas ir rąstų
pjovimas kirtavietėse; rąstų krovimas į stirtas,
pakrovimas į plaustus ir plukdymas upėmis; paprastos
deginimo krosnies ar autoklavo valdymas, paverčiant
medieną medžio anglimi ar terpentino žaliavai gauti;
miško priežiūra, siekiant pastebėti gaisrų šaltinius
miške, ir dalyvavimas, gesinant miškų gaisrus. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios
grupės profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius:
6141 Miškininkystės ir medienos ruošos darbininkai
6142 Medžio anglių gamintojai ir giminiškų profesijų
darbininkai Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio ir
žuvininkystės darbuotojai, daugiausiai dirbantys
vadovaujantį darbą, turėtų būti priskiriami vienam iš šių
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pogrupių: 1211 “žemės ūkio, medžioklės,
miškininkystės ir žuvininkystės įmonių ir organizacijų
direktoriai ir kiti vadovai”, 1221 “žemės ūkio,
medžioklės, miškininkystės ir žuvininkystės produktų
gamybos ir paslaugų padalinių vadovai” arba 1311
“Mažųjų žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės,
žvejybos ir žuvininkystės įmonių vadovai”. Darbininkai,
daugiausiai dirbantys su žemės ūkio ir miškininkystės
įranga, turėtų būti priskiriami 833 grupei “žemės ūkio ir
kitų kilnojamųjų įrenginių operatoriai”. Darbininkai,
atliekantys paprastas ir kasdienines užduotis rankiniais
įrankiais ir fizine jėga, kurioms panašaus darbo patirtis
ar supratimas nėra būtini dalykai ir kurioms reikia tik
labai ribotos iniciatyvos ir sprendimų priėmimo,
pavyzdžiui, padėjėjai ar nekvalifikuoti darbininkai,
turėtų būti priskiriami 921 grupei “Nekvalifikuoti žemės
ūkio, žuvininkystės ir giminiškų profesijų darbininkai”.
6141

Miškininkystės ir medienos ruošos darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Miškininkystės ir medienos ruošos darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Miškininkystės ir medienos ruošos darbininkai dirba
Explanatory
visus darbus, susijusius su miškų auginimu, apsauga ir notes:
naudojimu bei parduoda ar reguliariai tiekia medieną
didmenininkams, realizavimo organizacijoms arba
parduoda turguje. Atliekamos užduotys: (a) miškų
masyvų kūrimas ir priežiūra; (b) kirstinų medžių atranka
ir medienos kiekio įvertinimas; (c) medžių genėjimas ir
viršūnių pjovimas, medžių kirtimas ir pjovimas į rąstus;
(d) pirminis medienos apdorojimas kirtavietėse; (e)
rąstų krovimas į stirtas, krovimas į plaustus ir
plukdymas upėmis; (f) miško priežiūra, siekiant
pastebėti gaisrus ir dalyvavimas juos gesinant; (g)
miško produktų tiekimas arba pardavimas; (h) panašių
užduočių atlikimas; (i) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 6141
02 Žieviaskutys 6141 03 Laipiotojas {miškininkystė}
6141 04 Skerspjūklio operatorius {medienos ruoša}
6141 07 Medinių pabėgių pjaustytojas

614102

Žieviaskutys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žieviaskutys

Description:

614103

Laipiotojas {miškininkystė}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laipiotojas {miškininkystė}

Description:

614104

Skerspjūklio operatorius {medienos ruoša}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skerspjūklio operatorius {medienos ruoša}

Description:
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614107

Medinių pabėgių pjaustytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medinių pabėgių pjaustytojas

Description:

614109

Medkirtys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medkirtys

Description:

614111

Medienos ruošos dabininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos ruošos dabininkas

Description:

614114

Kvalifikuotas miško darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas miško darbininkas

Description:

614115

Kvalifikuotas miško apželdinimo darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas miško apželdinimo darbininkas

Description:

614119

Medžių žymėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medžių žymėtojas

Description:

614120

Miško sodintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Miško sodintojas

Description:

614121

Medžių genėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medžių genėtojas

Description:
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614122

Eigulys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Eigulys

Description:

614124

Rąstų matuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rąstų matuotojas

Description:

614125

Ūkininkas miškininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkininkas miškininkas

Description:

614126

Medžių sakintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medžių sakintojas

Description:

6142

Medžio anglių gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Medžio anglių gamintojai ir giminiškų profesijų
darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Medžio anglių gamintojai ir giminiškų profesijų
Explanatory
darbininkai perdirba medieną į medžio anglį arba
notes:
tradiciniais metodais iš medžio gauna terpentino
žaliavą. Atliekamos užduotys: (a) deginimo krosnių,
kuriose lėto degimo procesais mediena paverčiama
medžio anglimi, valdymas; (b) paprasto autoklavo
valdymas medžio terpentino žaliavai gauti ar distiliuoti
arba jos gavimas kirtavietėse; (c) panašių užduočių
atlikimas; (d) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 6142 01 Medžio anglių
degėjas 6142 02 Kvalifikuotas medžio anglių degėjas
6142 03 Kvalifikuotas medienos distiliavimo specialistas

614201

Medžio anglių degėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medžio anglių degėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Valdo įrenginį, kuriame mediena lėto deginimo būdu
paverčiama medžio anglimis. Pakrauna medieną į
krosnį ir prižiūri degimą. Pasiekus reikiamą
temperatūrą, uždengia viršutinę krosnies angą, stebi iš
krosnies einančių dūmų spalvą ir, uždarydamas ir
atidarydamas oro traukos angas, reguliuoja medžio

Explanatory
notes:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

831/1 365

LPK-2005

anglių formavimąsi. Procesui pasibaigus uždaro oro
traukos angas siekdamas nuslopinti degimą.
614202

Kvalifikuotas medžio anglių degėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas medžio anglių degėjas

Description:

614203

Kvalifikuotas medienos distiliavimo specialistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas medienos distiliavimo specialistas

Description:

615

žuvininkai ir medžiotojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

žuvininkai ir medžiotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

žuvininkai ir medžiotojai gaudo, veisia ir augina žuvį ir Explanatory
kitą vandens fauną, medžioja žinduolius, paukščius
notes:
arba spendžia jiems spąstus, siekdami savo produktus
parduoti arba reguliariai tiekti didmenininkams,
realizavimo organizacijoms ar parduoti turguje.
Pagrindinės atliekamos užduotys: tinklų ir kitos
žvejybos įrangos paruošimas; žvejybos laivų valdymas
ir plukdymas į žvejybos vietas ir iš jų; žuvų viliojimas
jauku, tinklų užmetimas ir traukimas; laimikio valymas,
šaldymas, apdėjimas ledo gabalais ar sūdymas krante
arba laive; žuvų, austrių, moliuskų ir kitų vandens
gyvūnų veisimas, auginimas ir priežiūra; žinduolių,
paukščių ar roplių medžioklė ar spąstų spendimas. Gali
būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.
Šios grupės profesijos toliau skirstomos į tokius
pogrupius: 6151 Vandens gyvūnų augintojai ir
darbininkai 6152 Vidaus ir jūros pakrantės vandenų
žvejai 6153 Giliavandenės žvejybos žvejai 6154
Medžiotojai Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio ir
žuvininkystės darbuotojai, daugiausiai dirbantys
vadovaujantį darbą, turėtų būti priskiriami vienam iš šių
pogrupių: 1211 “žemės ūkio, medžioklės,
miškininkystės ir žuvininkystės įmonių ir organizacijų
direktoriai ir kiti vadovai”, 1221 “žemės ūkio,
medžioklės, miškininkystės ir žuvininkystės produktų
gamybos ir paslaugų padalinių vadovai” arba 1311
“Mažųjų žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės,
žvejybos ir žuvininkystės įmonių vadovai”. Darbininkai,
daugiausiai dirbantys su žemės ūkio ir miškininkystės
įranga, turėtų būti priskiriami 833 grupei “žemės ūkio ir
kitų kilnojamųjų įrenginių operatoriai”. Darbininkai,
atliekantys paprastas ir kasdienines užduotis rankiniais
įrankiais ir fizine jėga, kurioms panašaus darbo patirtis
ar supratimas nėra būtini dalykai ir kurioms reikia tik
labai ribotos iniciatyvos ir sprendimų priėmimo,
pavyzdžiui, padėjėjai ar nekvalifikuoti darbininkai,
turėtų būti priskiriami 921 grupei “Nekvalifikuoti žemės
ūkio, žuvininkystės ir giminiškų profesijų darbininkai”.
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6151

Vandens gyvūnų augintojai ir darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Vandens gyvūnų augintojai ir darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vandens gyvūnų augintojai ir darbininkai veisia ir
Explanatory
augina žuvį ir kitą vandens fauną, siekdami savo
notes:
produktus parduoti arba reguliariai tiekti
didmenininkams, realizavimo organizacijoms arba
parduoti turguje. Atliekamos užduotys: (a) pastatų,
įrangos ir mašinų nuoma arba pirkimas; (b) maisto ir
kitų atsargų pirkimas; (c) žuvų, ir kitų vandens gyvūnų
veisimas, auginimas, priežiūra; (d) žuvies pjovimas,
žuvies bei kitų produktų paruošimas gabenti; (e)
laimikio valymas, šaldymas arba sūdymas krante ar
laive; (f) pastatų, mašinų ir įrenginių eksploatavimas ir
priežiūra; (g) produktų tiekimas ir pardavimas; (h)
panašių užduočių atlikimas; (i) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 6151
01 Kvalifikuotas žuvininkystės ūkio darbininkas 6151 02
Ūkininkas žuvininkas 6151 03 Kvalifikuotas žuvų
veisyklos darbininkas

615101

Kvalifikuotas žuvinininkystės ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas žuvinininkystės ūkio darbininkas

Description:

615102

Ūkininkas žuvininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkininkas žuvininkas

Description:

615103

Kvalifikuotas žuvų veisyklos darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas žuvų veisyklos darbininkas

Description:

6152

Vidaus ir jūros pakrantės vandenų žvejai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Vidaus ir jūros pakrantės vandenų žvejai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vidaus ir jūros pakrantės vandenų žvejai - vieni ar su
žvejybinio laivo įgula - gaudo žuvį arba renka kitus
vandens gyvūnus vidaus ar pakrantės vandenyse,
siekdami savo produktus parduoti ar reguliariai tiekti
didmenininkams ar realizacijos organizacijoms arba
parduoti turguje. Atliekamos užduotys: (a) tinklų ir kitų
žvejybos įtaisų ir įrenginių paruošimas ir taisymas; (b)
žvejybos laivų plukdymas į žvejybos vietą ir iš jos,
vairavimas žvejybos vietoje; (c) žuvų viliojimas jauku,
žvejybos prietaisų užmetimas ir ištraukimas; (d) įvairių

Explanatory
notes:
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kitų vandens gyvūnų rinkimas pakrantėje arba
sekliuose vandenyse; (e) laimikio valymas, šaldymas ir
sūdymas laive arba krante; (f) produktų tiekimas ir
pardavimas; (g) panašių užduočių atlikimas; (h)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 6152 01 Jūros pakrantės vandenų
žvejys 6152 02 Vidaus vandenų žvejys 6152 03
Kvalifikuotas jūros pakrantės vandenų žvejybos
darbininkas 6152 04 Kvalifikuotas vidaus vandenų
žvejybos darbininkas
615201

Jūros pakrantės vandenų žvejys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jūros pakrantės vandenų žvejys

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šios profesijos žmonės gaudo žuvis bei kitą vandens
florą ir fauną. Jie turi išmanyti žuvų anatomiją ir
fiziologiją, žuvų rūšis, mitybą, veisimąsi, auginimo
technologiją, tvenkinių žuvis, tvenkinių tipus ir
ypatybes, fizikines ir chemines vandens savybes bei
reikalavimus tvenkinių vandeniui, tvenkiniuose
auginamų žuvų tankius. Žvejai gaudo žuvis tinklais, jas
rūšiuoja, paruošia transportavimui. Pakrantės žvejai
gaudo žuvis vandens telkiniuose arba pakrantės
zonoje. Dažnai patys žvejai rūpinasi užaugintos ar
pagautos produkcijos realizavimu. Čia praverčia
verslininko gebėjimai. Žvejai patys rūpinasi žvejybos
įranga, valtimis, pastatų, mašinų ir įrenginių priežiūra
bei einamuoju remontu, gali samdyti darbininkus ir
jiems vadovauti. Žvejai dažniausiai yra samdomi dirbti
žuvininkystės ūkiuose. Jų darbo vieta lauke prie
tvenkinių, kuriuose auginamos žuvys. Nepalankiomis
oro sąlygomis šis darbas reikalauja ištvermės bei
kantrybės.

Explanatory
notes:

615202

Vidaus vandenų žvejys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vidaus vandenų žvejys

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šios profesijos žmonės gaudo žuvis bei kitą vandens
florą ir fauną. Jie turi išmanyti žuvų anatomiją ir
fiziologiją, žuvų rūšis, mitybą, veisimąsi, auginimo
technologiją, tvenkinių žuvis, tvenkinių tipus ir
ypatybes, fizikines ir chemines vandens savybes bei
reikalavimus tvenkinių vandeniui, tvenkiniuose
auginamų žuvų tankius. Žvejai gaudo žuvis tinklais, jas
rūšiuoja, paruošia transportavimui. Vidaus vandenų
žvejai gaudo žuvis vandens telkiniuose arba pakrantės
zonoje. Dažnai patys žvejai rūpinasi užaugintos ar
pagautos produkcijos realizavimu. Čia praverčia
verslininko gebėjimai. Žvejai patys rūpinasi žvejybos
įranga, valtimis, pastatų, mašinų ir įrenginių priežiūra
bei einamuoju remontu, gali samdyti darbininkus ir
jiems vadovauti.

Explanatory
notes:

615203

Kvalifikuotas jūros pakrantės vandenų žvejybos darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas jūros pakrantės vandenų žvejybos
darbininkas

Description:
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615204

Kvalifikuotas vidaus vandenų žvejybos darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas vidaus vandenų žvejybos darbininkas

Description:

6153

Giliavandenės žvejybos žvejai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Giliavandenės žvejybos žvejai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Giliavandenės žvejybos žvejai - vieni ar su žvejybinio
Explanatory
laivo įgula - gaudo giliųjų vandenų žuvį, siekdami savo notes:
produktus parduoti ar reguliariai tiekti didmenininkams
ar realizacijos organizacijoms arba parduoti turguje.
Atliekamos užduotys: (a) tinklų ir kitų žvejybos įtaisų ir
įrenginių paruošimas ir taisymas; (b) žvejybos laivų
plukdymas į žvejybos vietą ir iš jos, vairavimas žvejybos
vietoje; (c) žuvų viliojimas jauku, žvejybos prietaisų
užmetimas ir ištraukimas; (d) laimikio valymas,
šaldymas ir sūdymas laive arba krante; (e) laimikio
tiekimas ir pardavimas; (f) panašių užduočių atlikimas;
(g) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 6153 01 Drifterio įgulos narys
6153 02 Tralerio įgulos narys 6153 03 Giluminės
žvejybos žvejys 6153 04 Kvalifikuotas giluminės
žvejybos darbininkas

615301

Drifterio įgulos narys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Drifterio įgulos narys

Description:

615302

Tralerio įgulos narys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tralerio įgulos narys

Description:

615303

Giluminės žvejybos žvejys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Giluminės žvejybos žvejys

Description:

615304

Kvalifikuotas giluminės žvejybos darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas giluminės žvejybos darbininkas

Description:
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6154

Medžiotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Medžiotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Medžiotojai gaudo ir medžioja žinduolius ir paukščius Explanatory
daugiausia dėl jų mėsos, odos, plunksnų ir kitų
notes:
produktų, siekdami juos parduoti ar reguliariai tiekti
supirkėjams didmenininkams, prekybos organizacijoms
ar parduoti turguje. Atliekamos užduotys: (a) spąstų
spendimas žinduoliams, paukščiams ar ropliams; (b)
pagautų ar laisvų žinduolių, paukščių nušovimas ar
užmušimas kitais ginklais; (c) odos lupimas ir kitoks
sumedžiotų žinduolių, paukščių apdorojimas, siekiant
gauti pardavimui ar tiekimui reikiamus produktus; (d)
gyvų sugautų žinduolių, paukščių ir roplių pardavimas
ar tiekimas; (e) įrankių priežiūra ir taisymas; (f) panašių
užduočių atlikimas; (g) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 6154
01 Medžiojamų paukščių ir žvėrių varovas 6154 02
Medžiotojas 6154 03 Kailinių žvėrelių gaudytojas
spąstais 6154 04 Medžioklės žinovas; jėgeris

615401

Medžiojamų paukščių ir žvėrių varovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medžiojamų paukščių ir žvėrių varovas

Description:

615402

Medžiotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medžiotojas

Description:

615403

Kailinių žvėrelių gaudytojas spąstais

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailinių žvėrelių gaudytojas spąstais

Description:

615404

Medžioklės žinovas; jėgeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medžioklės žinovas; jėgeris

Description:

62

Apsirūpinančio žemės ir žuvininkystės ūkio darbininkai

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogrupis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Apsirūpinančio žemės ir žuvininkystės ūkio darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Apsirūpinančio žemės ir žuvininkystės ūkio darbininkai
augina ir nuima įvairių lauko kultūrų, medžių ar krūmų

Explanatory
notes:
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derlių, augina daržoves ir vaisius, augina ar medžioja
gyvūnus, renka laukinius vaisius ir augalus, gaudo žuvį
ir renka kitus vandens gyvūnus, kad galėtų užsidirbti
maistui, būstui ir dar truputį pajamų savo ir savo ūkio
poreikiams patenkinti. Šio pagrindinio pogrupio
atstovai paprastai atlieka šias užduotis: paruošia dirvą
(žemę); sėja, sodina, prižiūri ir nuima lauko kultūrų
derlių; augina daržoves; augina vaismedžius, kitus
medžius ir krūmus bei renka jų vaisius; renka laukinius
vaisius, vaistinguosius ir kitus augalus; augina, prižiūri,
maitina ir medžioja gyvūnus, daugiausiai dėl mėsos,
pieno, šerių, odos ir kitų produktų; renka malkas;
nešioja vandenį; veisia ir gaudo žuvis; augina ir renka
kitus vandens gyvūnus; stato pastoges ir gamina
paprastus namų ūkio įrankius, padargus, rūbus ir
rakandus; sandėliuoja ir atlieka pirminį savo produktų
apdorojimą; parduoda kai kuriuos produktus
vietiniuose turguose. Reikėtų pažymėti, kad visi šiam
pagrindiniam pogrupiui būtini įgūdžiai: natūralios
aplinkos bei kultūrų ir gyvulių, kurie auginami ar su
kuriais tenka dirbti, išmanymas ir supratimas bei fizinė
jėga ir miklumas - paprastai įgyjami dar vaikystėje,
kartu su kitais namų ūkio nariais dirbant pragyvenimą
užtikrinančius darbus. Šio pagrindinio pogrupio
profesijos priskiriamos tokiai grupei: 621
Apsirūpinančio žemės ir žuvininkystės ūkio darbininkai
621

Apsirūpinančio žemės ir žuvininkystės ūkio darbininkai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Apsirūpinančio žemės ir žuvininkystės ūkio darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Apsirūpinančio žemės ir žuvininkystės ūkio darbininkai Explanatory
augina ir nuima įvairių lauko kultūrų, medžių ar krūmų notes:
derlių, augina daržoves ir vaisius, augina ar medžioja
gyvūnus, renka laukinius vaisius ir augalus, gaudo žuvį
ir renka kitus vandens gyvūnus, kad galėtų užsidirbti
maistui, būstui ir dar truputį pajamų savo ir savo ūkio
poreikiams patenkinti. Šios grupės atstovai paprastai
atlieka šias užduotis: paruošia dirvą (žemę); sėja,
sodina, prižiūri ir nuima lauko kultūrų derlių; augina
daržoves, augalus, vaismedžius, kitus medžius ir
krūmus bei renka jų vaisius; renka vaistinguosius ir
kitus augalus; augina, prižiūri, maitina gyvulius,
daugiausiai dėl mėsos, pieno, odos ir kitų produktų;
nešioja vandenį; renka malkas; gaudo žuvis; stato savo
būstą ir gamina paprastus namų ūkio įrankius,
padargus; sandėliuoja ir atlieka pirminį savo produktų
apdorojimą; parduoda kai kuriuos produktus
vietiniuose turguose. Šios grupės profesijos
priskiriamos tokiam pogrupiui: 6210 Apsirūpinančio
žemės ir žuvininkystės ūkio darbininkai. Tolesnis 621
grupės “Apsirūpinančio žemės ir žuvininkystės ūkio
darbininkai” skirstymas turėtų atspindėti skirtingus
reikiamus įgūdžius, atsižvelgiant į tokius veiksnius, kaip
klimato ir kitų gamtinių sąlygų skirtumai.

6210

Apsirūpinančio žemės ir žuvininkystės ūkio darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Apsirūpinančio žemės ir žuvininkystės ūkio darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Apsirūpinančio žemės ir žuvininkystės ūkio darbininkai
augina ir nuima įvairių lauko kultūrų, medžių ar krūmų
derlių, augina daržoves ir vaisius, renka miško gėrybes,
vaistinguosius ir kitus augalus, augina gyvulius, gaudo

Explanatory
notes:
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žuvį, kad galėtų užsidirbti maistui, būstui ir dar truputį
pajamų savo ir savo ūkio poreikiams patenkinti.
Atliekamos užduotys: (a) dirvos paruošimas, lauko
kultūrų sėja, sodinimas, priežiūra ir derliaus nuėmimas;
(b) daržovių, vaismedžių, kitų medžių ir krūmų
auginimas; (c) miško gėrybių, vaistingųjų ir kitų augalų
rinkimas; (d) gyvūnų auginimas, priežiūra, maitinimas ir
medžioklė daugiausia dėl mėsos, pieno, odos ir kitų
produktų; (e) vandens nešiojimas ir malkų rinkimas; (f)
žuvų gaudymas; (g) savo produktų sandėliavimas ir
pirminis apdorojimas; (h) savo būsto statyba ir
paprastų namų ūkio įrankių, padargų, rūbų ir rakandų
gamyba; (i) kai kurių produktų pardavimas vietiniuose
turguose; (j) panašių užduočių atlikimas. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 6210 01 Kvalifikuotas natūraliojo
ūkio darbininkas 6210 02 Natūraliojo ūkio savininkas

621001

Kvalifikuotas natūraliojo ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvalifikuotas natūraliojo ūkio darbininkas

Description:

621002

Natūraliojo ūkio savininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Natūraliojo ūkio savininkas

Description:

7

Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinė grupė

Level name:

Major group

Pavadinimas:

Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai taiko savo
Explanatory
specialiąsias žinias, kvalifikaciją ir įgūdžius gavybos ir
notes:
statybos srityse, lieja iš metalo, montuoja metalinius
statinius, reguliuoja stakles, gamina, derina, prižiūri ir
taiso mechanizmus bei mašinas, įrangą ar įrankius,
atlieka spausdinimo darbus, gamina ar perdirba maisto
produktus, tekstilės gaminius, medienos, metalo ir kitus
gaminius bei gamina rankų darbo gaminius. Darbai
atliekami rankomis arba rankinio valdymo ir kitais
įrankiais, kuriais siekiama sumažinti fizinių jėgų ir laiko,
kurių reikia tam tikroms užduotims atlikti, sąnaudas ir
pagerinti gaminių kokybę. Šios pagrindinės grupės
darbininkai turi išmanyti apie visas gamybos proceso
stadijas, naudojamas medžiagas ir įrankius bei apie
galutinio produkto paskirtį ir jo savybes. Daugumai šios
grupės profesijų reikia antrojo ISCO kvalifikacijos
lygmens. Šios pagrindinės grupės darbininkų
atliekamos užduotys: kietų naudingųjų iškasenų gavyba
ir perdirbimas; pastatų ir kitų statinių statyba, techninė
priežiūra ir remontas; liejimas iš metalų, suvirinimas ir
formavimas; sunkių metalinių konstrukcijų, įrenginių ir
panašios įrangos statyba ir montavimas; mechanizmų,
instrumentų, įrankių ir kitų metalinių gaminių gamyba;
staklių derinimas, reguliavimas ir valdymas; pramonės
mechanizmų, tarp jų variklių, transporto priemonių,
elektrinių ar elektroninių prietaisų ir kitos įrangos,
derinimas, montavimas, techninė priežiūra ir remontas;
tiksliųjų
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prietaisų, papuošalų, namų apyvokos reikmenų ir kitų
gaminių iš brangiųjų metalų, keramikos, stiklo ir kitos
panašios produkcijos gamyba; rankų darbo gaminių
gamyba; spausdinimo darbų atlikimas; maisto
produktų gamyba ir apdorojimas ar perdirbimas, įvairių
gaminių iš medienos, tekstilės, odos ir panašių
medžiagų gamyba. Gali būti priskiriamas vadovavimas
kitiems darbininkams.
ISCO
kvalifikacijos
lygis:

2

71

Gavybos ir statybos darbininkai

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogrupis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Gavybos ir statybos darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gavybos ir statybos darbininkai išgauna ir perdirba
Explanatory
kietas naudingąsias iškasenas iš giluminių ir paviršinių notes:
telkinių, kasyklų ar karjerų, skaldo, formuoja ir paruošia
akmenis statybai ar kitiems tikslams, stato, prižiūri ir
remontuoja pastatus ir kitus statinius. Darbai atliekami
rankomis arba rankinio valdymo ir kitais įrankiais,
kuriais siekiama sumažinti fizinių jėgų ir laiko, kurių
reikia tam tikroms užduotims atlikti, sąnaudas ir
pagerinti gaminių kokybę. Šio pagrindinio pogrupio
darbininkai turi išmanyti apie darbo organizavimą,
naudojamas medžiagas ir įrankius bei apie galutinio
produkto paskirtį ir jo savybes. Šio pagrindinio
pogrupio darbininkų pagrindinės atliekamos užduotys:
kietų naudingųjų iškasenų gavyba iš giluminių ir
paviršinių telkinių, kasyklų ar karjerų ir jų perdirbimas;
akmens skaldymas, smulkinimas ir formavimas statybos
reikmėms ir kitiems tikslams; pastatų ir kitų statinių
statyba, techninė priežiūra ir remontas; pastatų ir kitų
statinių, įvairių gaminių, tokių kaip transporto
priemonės ar įvairūs pagaminti gaminiai, dažymas arba
vidaus sienų tapetavimas ar dengimas kitomis
medžiagomis; kaminų ir pastatų ar kitų statinių išorinių
paviršių valymas. Gali būti priskiriamas vadovavimas
kitiems darbininkams. Šio pagrindinio pogrupio
profesijos toliau skirstomos į tokias grupes: 711
Sprogdintojai, akmens tašytojai ir raižytojai 712
Statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų
darbininkai 713 Statybininkai apdailininkai ir giminiškų
profesijų darbininkai 714 Dažytojai, statybos
konstrukcijų valytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
Profesijos priskiriamos 8 pagrindinei grupei ”Įrenginių,
mašinų operatoriai ir surinkėjai”, jei pagrindinis dalykas,
kurio reikia darbo užduotims atlikti, yra mechanizmų ir
mašinų, kurios valdomos ar su kuriomis dirbama,
išmanymas ir patyrimas šioje srityje. Profesijos
priskiriamos 9 pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti
darbininkai“, jei atliekamos užduotys yra paprastos ir
kasdieninės, jei joms atlikti dažniausiai reikia rankinio
naudojimo įrankių, fizinių pastangų, jei ankstesnis
patyrimas ar darbo išmanymas nėra būtini dalykai, kai
reikia tik minimalios asmeninės iniciatyvos ar
sprendimų.

711

Sprogdintojai, akmens tašytojai ir raižytojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Sprogdintojai, akmens tašytojai ir raižytojai

Description:
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Aiškinamosios
pastabos:

Sprogdintojai, akmens tašytojai ir raižytojai išgauna ir
Explanatory
perdirba naudingąsias iškasenas iš telkinių, karjerų,
notes:
užtaiso ir sprogdina sprogmenis, skaldo, formuoja ir
paruošia akmenis statybai ar kitiems tikslams.
Pagrindinės atliekamos užduotys: naudingųjų iškasenų
gavyba iš telkinių, kasyklų ar karjerų ir jų perdirbimas;
sprogmenų užtaisymas ir sprogdinimas kasyklose,
karjeruose, akmens skaldyklose, statybų aikštelėse ir
kitose vietose; akmens skaldymas, smulkinimas ir
formavimas statybos reikmėms ir kitiems tikslams. Gali
būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams.
Šios grupės profesijos toliau skirstomos į tokius
pogrupius: 7111 Karjerų darbininkai 7112 Sprogdintojai
7113 Akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai
Profesijos priskiriamos 8 pagrindinei grupei ”Įrenginių,
mašinų operatoriai ir surinkėjai”, jei pagrindinis dalykas,
kurio reikia darbo užduotims atlikti, yra mechanizmų ir
mašinų, kurios valdomos ar su kuriomis dirbama,
išmanymas ir patyrimas šioje srityje. Profesijos
priskiriamos 9 pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti
darbininkai“, jei atliekamos užduotys yra paprastos ir
kasdieninės, jei joms atlikti dažniausiai reikia rankinio
naudojimo įrankių, fizinių pastangų, jei ankstesnis
patyrimas ar darbo išmanymas nėra būtini dalykai, kai
reikia tik minimalios asmeninės iniciatyvos ar
sprendimų.

7111

Karjerų darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Karjerų darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Karjerų darbininkai išgauna naudingąsias iškasenas iš
Explanatory
giluminių ir paviršinių telkinių, karjerų. Atliekamos
notes:
užduotys: (a) naudingųjų iškasenų gavyba iš giluminių
ar paviršinių kasyklų; (b) granito, klinčių, skalūno,
titnago ir kitų uolienų gavyba iš karjerų; (c) mašinų
derinimas ir valdymas, naudingųjų iškasenų kasyklų ar
karjerų sluoksnių pragręžimas; (d) medinių ar metalinių
sutvirtinimų, kolonų, atramų, arkų, laikančių požeminių
kirtaviečių sienas ir stogą, išpjovimas, pritaikymas ir
įtvirtinimas; (e) iškasenų pavyzdžių laboratoriniams
tyrimams rinkimas; (f) kreidos, molio, žvyro ar smėlio
gavyba iš atvirų karjerų duobių; (g) panašių užduočių
atlikimas; (h) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7111 04 Karjero
sutvirtinimų montuotojas 7111 05 Kasyklos ramsčių
ramstytojas 7111 06 Kasyklos darbininkas 7111 07
Hidrogeologinio gręžimo seismologas žvalgytojas

711104

Karjero sutvirtinimų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Karjero sutvirtinimų montuotojas

Description:

711105

Kasyklos ramsčių ramstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kasyklos ramsčių ramstytojas

Description:
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711106

Kasyklos darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kasyklos darbininkas

Description:

711107

Hidrogeologinio gręžimo seismologas žvalgytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Hidrogeologinio gręžimo seismologas žvalgytojas

Description:

711108

Antžeminės kasyklos darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Antžeminės kasyklos darbininkas

Description:

711109

Požeminės kasyklos darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Požeminės kasyklos darbininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Išgauna anglį ir kitas mineralines žaliavas iš giluminių ir Explanatory
paviršinių telkinių: rankiniu būdu arba pneumatiniu
notes:
kirtikliu kerta anglis ir mineralines žaliavas, rankiniu
būdu arba pneumatiniu grąžtu gręžia skyles
kirtavietėse; įdeda ir susprogdina sprogmenis, semia
birius mineralus į kasyklų vežimėlius arba krauna ant
konvejerio, stumia vežimėlius prie vilkikų bėgių;
montuoja nuleidžiamuosius vamzdžius arba
platformas, medinius arba plieninius polius, kolonas,
arkas sienoms ir perdangoms sutvirtinti, platina
vežimėlių bėgius. Gali būti paskirtas pagal kasyklų tipą
arba iškasamų mineralinių žaliavų rūšį.

711111

Karjero darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Karjero darbininkas

Description:

711113

Kernų atrinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kernų atrinkėjas

Description:
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711115

Karjero ėminių ėmėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Karjero ėminių ėmėjas

Description:

711117

Karjero sutvirtinimų darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Karjero sutvirtinimų darbininkas

Description:

711119

Artezinių ir seisminių žvalgybinių gręžinių gręžėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Artezinių ir seisminių žvalgybinių gręžinių gręžėjas

Description:

7112

Sprogdintojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Sprogdintojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Sprogdintojai nustato sprogdinimo vietą ir sprogimo
Explanatory
stiprumą, užtaiso ir sprogdina sprogmenis, kad
notes:
susmulkintų ar išjudintų anglies, rūdų, uolienų ir kitų
naudingųjų iškasenų klodus kasyklose ar karjeruose
arba išvalytų statybų aikšteles ar kitas vietas.
Atliekamos užduotys: (a) užtikrinimas, kad būtų griežtai
laikomasi darbo saugumo procedūrų ir taisyklių; (b)
sprogdinimo vietos nustatymas bei nurodymas, kur
gręžti skyles, į kurias dedami sprogmenys; (c) reikiamo
sprogimo stiprumo įvertinimas ir atitinkamo
sprogmenų kiekio padėjimas, sprogdinimo aikštelės
paruošimas; (d) sprogstamųjų užtaisų šachtose ir
karjeruose sprogdinimas; (e) panašių užduočių
atlikimas; (f) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7112 01 Sprogdintojas
7112 02 Pirotechnikas

711201

Sprogdintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sprogdintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Numato sprogimo vietą ir stiprumą, paskirsto ir išdėsto Explanatory
sprogmenis į išbarstytą anglį, rūdą ar kitą mineralinę
notes:
uolieną, esančią kasyklos arba karjero kirtavietėje:
numato sprogmenų išdėstymo vietas, nurodo kasyklos
ar karjero gręžimo mašinos operatoriui kiaurymių
gręžimo vietas; apžiūri sprogdinimo teritoriją, įsitikina,
ar stebėtojai laikosi saugumo taisyklių; nustato
reikiamą sprogmenų kiekį ir į išgręžtas skyles įdeda
sprogmenis, įstato degiklius arba laidus į detonatorius,
viską įdeda į išgręžtas skyles, jas užpila moliu, uolienų
nuolaužomis, smėliu ar kitokia medžiaga; signalizuoja
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kitiems darbininkams, kad pasitrauktų į saugią zoną bei
pasislėptų; atitraukia degiklio laidą arba prijungia prie
sprogmens, uždega degiklį arba paspaudžia
sprogdinimo mechanizmo rankeną. Jeigu dirba po
žeme, patikrina sprogdinimo teritoriją, ar nėra greitai
užsiliepsnojančių dujų; patikrina perdangų
sutvirtinimus.
711202

Pirotechnikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pirotechnikas

Description:

7113

Akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai rankomis arba Explanatory
rankinio valdymo instrumentais skaldo akmenis
notes:
karjeruose į blokus, luitus ar smukesnius vienetus, juos
pjausto, formuoja ir apdoroja statybos, puošybos,
paminklų gamybos, skulptūros ar kitais tikslais.
Atliekamos užduotys: (a) pleištų kalimas į karjere esantį
akmens sluoksnį, siekiant atskelti nuo jo akmens luitus
ar blokus; (b) granito, marmuro ir kitų akmenų luitų
atranka ir rūšiavimas; (c) paminklinio akmens - granito
ir marmuro - pjaustymas, formavimas ir gludinimas
rankinio naudojimo ar rankinio valdymo įrankiais; (d)
modelių gamyba ir norimos formos pažymėjimas ant
akmens luito, kad vėliau ją būtų galima išpjauti,
nulygint, išgręžti ar atlikti kitas apdorojimo, šlifavimo ar
apdailos operacijas; (e) raidžių, skaičių ar paveikslų
pjaustymas ir raižymas akmens luituose, naudojamuose
paminklams ir antkapiams gaminti; (f) baigtų paminklų
ir antkapių statymas jiems paruoštose vietose; (g)
raidžių, skaičių ar paveikslų pjaustymas ir raižymas
akmens plokštėse, naudojamose dekoratyvinei pastatų
puošybai; (h) panašių užduočių atlikimas; (i)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 7113 01 Akmens raižytojas 7113
02 Paminklų raižytojas statytojas 7113 03 Akmens
pjaustytojas 7113 04 Raidžių akmenyje graviruotojas

711301

Akmens raižytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmens raižytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Akmenyje pneumatiniu ar kitokiu rankiniu instrumentu Explanatory
įrėžia arba iškala raides, skaitmenis ar kitokius ženklus: notes:
pagal pateiktą modelį piešimo priemonėmis nupiešia
popieriuje eskizą (raides, skaičius, tekstą, piešinį ir kt.),
mažu pneumatiniu plaktuku ir kirstuku perkelia piešinį
ant akmens paviršiaus, akmenyje iškerta nubraižytas
linijas; ant akmens paviršiaus išbrėžia figūros ar kitokios
kompozicijos linijas ir po to ant akmens blokų ir
plokščių išraižo figūrų arba tų kompozicijų reljefus;
periodiškai tikrina braižomos figūros matmenis,
dirbdamas matuoja modelį, kad raižinys akmenyje
atitiktų techninių sąlygų aprašų reikalavimus; išlygina
įbrėžtas linijas arba išpjauna akmenį aplink iškilius

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

843/1 365

LPK-2005

skaičius ir raides; naudodamas mažą kirstuką arba
medinį plaktuką suteikia raidėms tikslią formą;
užbaigimui naudoja mažesnius įrankius: mažąjį
pneumatinį plaktuką, apdailinimo kirstuką, medinį
rankinį plaktuką. Užbaigia darbą nuvalydamas akmens
paviršių. Įrėžtas raides ir skaičius gali nudažyti ar
padengti bronza arba plaktuku įkalti metalines raides.
Gali kurti savo kompozicijas.
711302

Paminklų raižytojas statytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Paminklų raižytojas statytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Ant paminklams ir memorialams statyti,
Explanatory
dekoratyviniams stendams įrengti arba pastatams
notes:
apipavidalinti skirtų akmens blokų raižo paprastas
kompozicijas; matuoja akmens luitus paminklų ar
memorialų statymo vietose; naudodamas modelį arba
trafaretą braižymo instrumentais ant akmens paviršiaus
pažymi kompozicijos kontūrus pagal visas linijas iškerta
siaurą griovelį ir nupjauna nereikalingą akmens
paviršių, siekdamas gauti reikiamą gylį; naudoja
pneumatinius kirtimo įtaisus, apdailinimo kirstuką,
medinį rankinį plaktuką ir kitus įrankius; išraižo
pageidaujamos formos kompoziciją , nušlifuoja
šlifavimo priemonėmis. Įmontuoja akmens luitus ar
plokštes į paminklų statymo vietą, sulygina ir sutvirtina
kraštus.

711303

Akmens pjaustytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmens pjaustytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Suderina ir valdo statybinio arba paminklų akmens
pjaustymo, tašymo, gręžimo arba šlifavimo mašiną:
rankiniu būdu didžiuliams granito, marmuro arba
akmens luitams ar plokštėms suteikia reikiamą formą;
elektriniu pjūklu pjausto didelius statybinius akmens
luitus į mažesnių matmenų ruošinius; naudodamas
akmens tašymo įrangą suteikia reikiamą formą,
sulygina paviršių. Šlifavimo staklėmis sulygina nelygiai
nupjautus akmens ruošinio paviršius. Šlifavimo
staklėmis šlifuoja marmuro, granito, akmens luitų
paviršius, kad jie blizgėtų.

Explanatory
notes:

711304

Raidžių akmenyje graviruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Raidžių akmenyje graviruotojas

Description:

711305

Akmens pjaustytojas šlifuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmens pjaustytojas šlifuotojas

Description:
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711306

Akmens šlifuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmens šlifuotojas

Description:

711307

Akmens gręžėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmens gręžėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atsižvelgdamas į akmens sandarą, jame pažymi, kiek
Explanatory
reikia nuskelti. Smūginiu grąžtu, kurį varo suslėgto oro notes:
srovė, gręžia reikiamo gylio skyles; įstato grąžtą į
laikiklį; numato skylių skaičių, vietą ir gylį, kad
suskaldytų akmenį lygiai ir švariai; įstato formuoto
plieno strypus į skyles; tarp strypų įkala metalinius arba
medinius pleištus; rankiniu plaktuku kala pleištus, kol
akmuo įskyla. Gali iškalti skyles specialiu plaktuku,
negręždamas jų.

711308

Akmens apdailininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmens apdailininkas

Description:

711309

Akmens rūšiuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmens rūšiuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Remdamasis techninių sąlygų aprašų reikalavimais
Explanatory
parenka marmuro, granito ar kitokio akmens luitus:
notes:
analizuoja techninių sąlygų aprašų reikalavimus, apžiūri
žaliavą sandėliavimo vietoje, ją parenka pagal reikiamą
spalvą ir kokybę; rūšiuoja apžiūrėdamas pavyzdžių
briaunas; reikalui esant, užsako pageidaujamos rūšies ir
kokybės žaliavą; atrinktuose luituose padaro
išankstines žymes, gali vadovauti pjaustymui.

711310

Skalūno šlifuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skalūno šlifuotojas

Description:

711311

Paminklų akmentašys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Paminklų akmentašys

Description:
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711312

Akmens lygintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmens lygintojas

Description:

711313

Granito poliruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Granito poliruotojas

Description:

711314

Marmuro poliruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Marmuro poliruotojas

Description:

711315

Skalūno poliruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skalūno poliruotojas

Description:

711316

Akmens poliruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmens poliruotojas

Description:

711317

Akmens pjaustymo šratasvaidės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmens pjaustymo šratasvaidės operatorius

Description:

711318

Raidžių akmenyje raižytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Raidžių akmenyje raižytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gamina šablonus, akmenyje pažymi formų kontūrus,
Explanatory
reikalingus pagalbiniam darbui - išpjovimui, išgręžimui notes:
ar kitoms apdorojimo operacijoms. Pagal techninių
sąlygų aprašų reikalavimus ant skardos lakšto pažymi
šablono linijas. Pjausto atskiromis dalimis ir paženklina,
matuoja akmens blokus, juose pažymi ekonomiškiausią
pjovimo būdą. Naudoja lygiakraštę liniuotę, kreidą,
ištiesia šabloną ant akmens, išcentruoja jį ir nubraižo jo
linijas akmens paviršiuje. Gali paruošti akmenį
pjaustymui ar įrašų raižymui.
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711319

Akmentašys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmentašys

Description:

711320

Akmens skaldytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmens skaldytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Rankiniu būdu arba pneumatiniu grąžtu karjerų
Explanatory
kirtavietėse kerta granitą, klintis ar kitos rūšies akmenis; notes:
gręžia skyles ir įkala pleištus į akmenis, kad susmulkintų
juos į atskirus blokus; įtaiso ir detonuoja sprogmenis,
sutrupina didelius akmenų blokus į mažesnius gabalus,
pritvirtina pakeliamuosius lynus ir kablius arba diržus
susmulkintiems akmenims iškelti iš karjerų. Gali būti
paskirtas atitinkamai pagal kertamo akmens rūšį.

711321

Akmens derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmens derintojas

Description:

712

Statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų
darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų
Explanatory
darbininkai stato, eksploatuoja ir remontuoja pamatus, notes:
sienas ir kitas pagrindines pastatų bei kitų statinių
vidaus ir išorės dalis. Pagrindinės atliekamos užduotys:
mažų ir didelių pastatų bei kitų statinių statyba ir
remontas, naudojant tradicinius statybos būdus bei
medžiagas: pamatų, sienų ir kitų statinių statyba bei
remontas, naudojant plytas, akmenį ir panašias
medžiagas; gelžbetoninių karkasų ir statinių statyba bei
cementinių paviršių užbaigimas; įvairių medinių
struktūrų ir statinių statyba bei remontas; įvairių
statybos ir pastatų techninės priežiūros užduočių
atlikimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbininkams. Šios grupės profesijos toliau skirstomos į
tokius pogrupius: 7121 Statybininkai, naudojantys
tradicines medžiagas 7122 Mūrininkai 7123
Betonuotojai, tinkuotojai ir giminiškų profesijų
darbininkai 7124 Statybininkai dailidės ir staliai 7129
Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų
profesijų darbininkai Profesijos priskiriamos 8
pagrindinei grupei ”Įrenginių, mašinų operatoriai ir
surinkėjai”, jei pagrindinis dalykas, kurio reikia darbo
užduotims atlikti, yra mechanizmų ir mašinų, kurios
valdomos ar su kuriomis dirbama, išmanymas ir
patyrimas šioje srityje. Profesijos priskiriamos 9
pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti darbininkai“, jei
atliekamos užduotys yra paprastos ir kasdieninės, jei
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joms atlikti dažniausiai reikia rankinio naudojimo
įrankių, fizinių pastangų, jei ankstesnis patyrimas ar
darbo išmanymas nėra būtini dalykai, kai reikia tik
minimalios asmeninės iniciatyvos ar sprendimų.
7121

Statybininkai, naudojantys tradicines medžiagas

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Statybininkai, naudojantys tradicines medžiagas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Statybininkai, naudojantys tradicines medžiagas, stato, Explanatory
eksploatuoja ir remontuoja mažus ir didelius namus bei notes:
kitus statinius, naudodami įprastinius statybos būdus ir
medžiagas: žemes, lentas, kartis. Atliekamos užduotys:
(a) pastatų ar kitų statinių statybos vietos paruošimas;
(b) reikiamų medžiagų surinkimas; (c) stogą laikančių
konstrukcijų montavimas, sienų statyba ir dengimas; (d)
gegnių tvirtinimas prie stogo ir stogo dengimas; (e)
grindų išlyginimas; (f) jau pastatytų statinių priežiūra ir
remontas; (g) panašių užduočių atlikimas; (h)
vadovavimas kitiems darbininkams. Reikia pažymėti,
kad darbininkai, kurie paruošia, surenka ir montuoja
metalinius statinių karkasus, priskiriami 7214 pogrupiui
“Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai”. Čia
priskiriamų profesijų pavyzdžiai: 7121 01 Namų
statybininkas, naudojantis tradicines medžiagas 7121
02 Plataus profilio statybininkas 7121 03 Kalkių
gesintojas {statyba}

712101

Namų statybininkas, naudojantis tradicines medžiagas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Namų statybininkas, naudojantis tradicines medžiagas

Description:

712102

Plataus profilio statybininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plataus profilio statybininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Specializuojasi pastatų, pramonės objektų, gyvenamųjų Explanatory
namų, tiltų statyboje, kelių tiesyboje, transporto,
notes:
hidrotechninių ir valymo įrenginių, inžinerinių tinklų
statyboje bei statybinių medžiagų gamyboje: atlieka
darbus pagal konstruktorių, projektuotojų, architektų
projektus; darbus atlieka pagal numatytus terminus;
pagal sudarytas sąmatas rūpinasi optimaliu medžiagų
ir žaliavų, gamybinių pajėgumų naudojimu; stato,
perdirba, remontuoja mažas konstrukcijas, braižo
planus ir parengia techninių sąlygų aprašus, kloja
plytas, įrengia vandentiekio ir elektros sistemas; moka
paruošti dažomus paviršius ir juos dažyti; tinkuoja
paprastuoju, rupiuoju ir pagerintuoju tinku rankiniu
arba mechanizuotu būdu; klijuoja plyteles ant
horizontalių ir vertikalių paviršių; klijuoja sienų
apmušalus, nustato apdailos defektus ir juos pašalina;
geba rankiniu ir mechanizuotu būdu apdirbti medieną;
gamina, montuoja ir remontuoja medienos gaminius;
moka stiklinti; sutvarko darbo vietą ir gamybos atliekas.
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712103

Kalkių gesintojas {statyba}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kalkių gesintojas {statyba}

Description:

7122

Mūrininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mūrininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mūrininkai stato ir remontuoja pamatus, sienas ir
Explanatory
statinius, naudodami plytas, akmenį ir panašias
notes:
medžiagas. Atliekamos užduotys: (a) akmenų, plytų,
koklių, tuščiavidurių plytų ir panašių statybinių blokelių
klojimas, statant ar remontuojant sienas, pertvaras,
židinius, gamyklų kaminus, aukštakrosnes, degimo,
kepimo ir džiovinimo krosnis, konverterius, prieplaukas,
uosto pylimus ir atramas; (b) takų, bordiūrų ir grindinių
klojimas akmenimis; (c) panašių užduočių atlikimas; (d)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 7122 01 Dūmtraukių mūrininkas
7122 02 Plytų mūrininkas 7122 03 Ugniai atsparių plytų
mūrininkas; grūdintojas ugnimi 7122 04 Krosnies
pamušo mūrininkas

712201

Dūmtraukių mūrininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dūmtraukių mūrininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kloja plytas arba koklius, darydamas dūmtraukius:
Explanatory
nagrinėja planus, konstrukcijų techninių sąlygų aprašus, notes:
skaito eskizinius ir statybinius mūrinių konstrukcijų
brėžinius, nustato mastelį, apskaičiuoja reikalingų
medžiagų kiekį; kloja stipriųjų plytų eiles, naudoja
statybinį skiedinį kaip rišiklį, parenka reikalingus darbo
įrankius, įtaisus ir matuoklius; įrengia dūmtraukius,
nuvedamuosius kanalus ir traukos kanalus;
numatytame aukštyje stato kaitrovamzdį. Gali atlikti
dūmtraukių remontą.

712202

Plytų mūrininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plytų mūrininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Naudodamas įvairius mūrijimo būdus mūrininkas gali
Explanatory
mūryti lygias ir reljefines sienas, stulpus, kolonas, atlikti notes:
paprastus betonavimo darbus: mūrija plytas, išgaubtas
plyteles, pastatų sienų, pertvarų, arkų, vidinių židinių,
dūmtraukių ir kitų konstrukcijų blokus (išskyrus
akmenis); planuoja statybinių blokų klojimą; rankiniu
būdu pasigamina skiedinį, mentele jį iškloja ant pamatų
ir statybinių blokų; suguldo plytas eilėmis, palieka
kiaurymes langams, durims. Jei reikia daryti išlenkimą,
apskaldo plytą plaktuku ar mentele; paspaudžia plytas
mentele, standžiai įstato statybinį bloką ar plytą į
skiedinį; gulsčiuku tikrina vertikalųjį ir

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

849/1 365

LPK-2005

horizontalųjį statybinių konstrukcijų lygį; mūrija
kampus, pertvaras, stulpus, tarpuangius; mūrija sienų
fasadus ir atlieka apdailą. Gali rievėti siūles. Gali
apdailinti fasadinę statinio dalį plytomis ar terakota,
formuoti plytų ornamentus, keisti ar remontuoti plytų
mūrinį.
712203

Ugniai atsparių plytų mūrininkas; grūdintojas ugnimi

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ugniai atsparių plytų mūrininkas; grūdintojas ugnimi

Description:

712204

Krosnies pamušo mūrininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Krosnies pamušo mūrininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kloja plytas arba ugniai atsparią statybinę medžiagą
Explanatory
(blokus) ir koklius statydamas arba remontuodamas
notes:
pakuras, gaubtus, ugniai atsparias pertvaras arba
sieneles - krosnims, garo katilams, konvektoriams ar
orkaitėms: išnagrinėja planus, konstrukcijų techninių
sąlygų aprašus, skaito eskizinius ir statybinius mūrinių
konstrukcijų brėžinius, nustato mastelį, parenka
krosnies vietą patalpoje, apskaičiuoja reikalingų
medžiagų kiekį; mentele iškloja židinyje molio skiedinio
sluoksnį, kloja plytas arba ugniai atsparius blokus,
palieka tarpus eilių sujungimams; baksnoja plytas ir
blokus mentele arba plaktuku, kad stipriai įsispaustų į
skiedinį. Lygina plytas ir blokus, sujungia eiles. Gali
mūryti ugniai atsparias konstrukcijas - remontuoti
šildymo, degimo ar džiovinimo krosnis arba paruošti
krosnį naudojimui.

712205

Luitadėžių išklojų mūrininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Luitadėžių išklojų mūrininkas

Description:

712206

Deginimo krosnių mūrininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Deginimo krosnių mūrininkas

Description:

712207

Krosnių mūrininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Krosnių mūrininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mūrija šildymo krosnis, ūkinės, buitinės ir specialiosios
paskirties ugniakurus, virykles, pirčių krosnis. Mūrija
įvairios paskirties džiovinimo krosnis, dūmtraukius bei
šiltnamių gulsčiuosius dūmtakius: parenka krosnies
vietą patalpoje; skaito krosnių, dūmtakių brėžinius,

Explanatory
notes:
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nustato mastelį; parenka reikalingus darbo įrankius,
įtaisus ir matuoklius; apskaičiuoja reikalingų medžiagų
kiekį; mūrija krosnių, židinių bei kitų mūrijamų statinių
pamatus; parenka ir paruošia medžiagas krosnių ir
židinių išorinių paviršių apdailai. Gali nustatyti mūrijimo
defektų atsiradimo priežastis ir atlikti krosnių remontą.
712208

Akmens mūrininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmens mūrininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Klodamas akmenis įrengia akmenines konstrukcijas,
Explanatory
sienas, pertvaras, kontraforsus, pasivaikščiojimo
notes:
takelius ir kitus statinius: išnagrinėja planus,
konstrukcijų techninių sąlygų aprašus, skaito eskizinius
ir statybinius mūrinių konstrukcijų brėžinius, nustato
mastelį, reikalingų medžiagų kiekį; paruošia akmenis,
juos apdoroja, suteikdamas reikiamą formą kirstuku,
plaktuku ar kitais formavimo instrumentais; iškloja
statybinį skiedinį, kloja akmenis rankiniu būdu ar
keliamaisiais mechanizmais; pamuša plaktuku,
horizontaliąją liniją tikrina ir lygina gulsčiuku, darbą
užbaigia mentele. Gali specializuotis specialių mūrijimo
rūšių iš akmens srityje. Gali tvirtinti akmenis statybinėse
konstrukcijose iš plytų ar betono.

712209

Ugniai atsparių plytų klojėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ugniai atsparių plytų klojėjas

Description:

712210

Grindėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Grindėjas

Description:

712211

Dangų mūrininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dangų mūrininkas

Description:

712212

Apdailos mūrininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apdailos mūrininkas

Description:
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712213

Grindinio klojėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Grindinio klojėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kloja medinius blokus, grindinio akmenis, plokštes,
plytas, tvarko smėlio kelkraščius ar kitų rūšių paviršius,
tiesdamas kelius, šaligatvius, atviro drenažo vietas:
pažymi grindžiamo paviršiaus ilgio liniją, sudeda
grindinio medžiagą ant paruošto paviršiaus, paplaka
plaktuku, pjauna plokštę ar akmenį, jei reikia padaryti
norimą formą, apžiūri, kad linija būtų tiesi, pila karštą
dervą arba cemento skiedinį į jungiamuosius tarpus
tarp plytų.

Explanatory
notes:

712214

Siūlių užtaisytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Siūlių užtaisytojas

Description:

7123

Betonuotojai, tinkuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Betonuotojai, tinkuotojai ir giminiškų profesijų
darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Betonuotojai, tinkuotojai ir giminiškų profesijų
Explanatory
darbininkai stato gelžbetoninius karkasus ir
notes:
konstrukcijas, gamina betono liejinių formas, armuoja
betono konstrukcijas, betonuoja sienų angas ar šulinių
karkasus, užbaigia, tinkuoja ar remontuoja betoninius
paviršius bei atlieka mozaikinės apdailos darbus.
Atliekamos užduotys: (a) gelžbetoninių grindų, sienų,
rezervuarų, bunkerių, siloso bokštų ir kitų betoninių
statinių statyba ir remontas; (b) klojinių betonui
gaminimas arba surinkimas iš pusgaminių formų; (c)
sienų angų ir šulinių karkasų betonavimas; (d) betono
struktūrų paviršių lyginimas ir tinkavimas; (e) grindų
dekoravimas atspariais mozaikiniais paviršiais, kuriuos
sudaro betono, smėlio pigmento ir marmuro dalelių
mišinys; (f) panašių užduočių atlikimas; (g) vadovavimas
kitiems darbininkams. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: 7123 01 Betono gaminių liejikas 7123 02
Betono maišytojas 7123 03 Apdailininkas cementiniu
skiediniu 7123 04 Apdailininkas betono mišiniu

712301

Betono gaminių liejikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Betono gaminių liejikas

Description:
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712302

Betono maišytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Betono maišytojas

Description:

712303

Apdailininkas cementiniu skiediniu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apdailininkas cementiniu skiediniu

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Užbaigia betoninių konstrukcijų paviršiaus darbus ir
lygina šviežiai į formą įpilto betono paviršių: skaito
statybinius brėžinius ir eskizus; stato pastolius;
pagamina tinkavimo skiedinį; nuo paruošto betono
paviršiaus kirstuku ar plaktuku pašalina gūburėlius,
pjūklu nupjauna armatūros iškyšas; užtaiso skyles ir
sutvarko atlūžusius kampus, užpildydamas juos
cemento skiediniu ir lygindamas mentele; pašalina
defektus, nelygias dalis užpila smėlio, cemento ir
vandens mišiniu; šlifuoja nelygumus abrazyviniu
blokeliu; užbaigia paviršiaus lyginimą nušluodamas
liekanas drėgna šluota ar šepečiu. Lygina šviežiai
užpilto betono paviršių lygiakrašte mentele arba
kraštus lyginančiais įrankiais, suformuoja kampus. Gali
specializuotis tam tikrų betono baigiamųjų darbų
rūšyse ir dirbti pagal atitinkamą paskyrimą.

Explanatory
notes:

712304

Apdailininkas betono mišiniu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apdailininkas betono mišiniu

Description:

712305

Betono armatūrininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Betono armatūrininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Betono luitui sutvirtinti pjausto ir lanksto metalinius
strypus, tvirtina juos betono formose : pagal techninių
sąlygų parašus ir instrukcijas parenka strypus, pjausto
reikiamo ilgio atkarpas, lenkia rankiniais instrumentais
arba lenkimo mašina. Jungia strypus vielomis arba
suvirina. Sudeda strypus į reikiamas formos vietas. Gali
tvirtinti betoną vielinėmis sankabomis. Dirba pagal
atitinkamą specializaciją.

Explanatory
notes:

712306

Betoninių ir gelžbetoninių gaminių kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Betoninių ir gelžbetoninių gaminių kontrolierius

Description:
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712307

Betonuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Betonuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Statybos aikštelėse, poligonuose arba gelžbetoninių
Explanatory
konstrukcijų gamyklose betonuoja betonines ir
notes:
gelžbetonines statinių konstrukcijas: Naudodamas
įvairius betonavimo būdus betonuotojas gali betonuoti
lygias ir reljefines sienas, stulpus, kolonas, atlikti
paprastus betonavimo darbus, sumontuoti mūrinių
pastatų gelžbetonines konstrukcijas, įrengti klojinius ir
pastatyti pastolius; nagrinėja eskizinius ir darbo
brėžinius, patikrina, ar tinkamai sumontuoti klojiniai,
padaro reikiamą konstrukcijos formą ir pritvirtina
atitinkamoje vietoje; kad konstrukcija būtų patvaresnė,
pjausto, formuoja, surenka, tvirtina formose šerdis arba
sankabas, į formas sudeda armatūros strypus,
metalinius karkasus ar tinklus, juos sutvirtina
sankabomis, vielomis arba suvirina; ruošia betoną
rankiniu būdu arba betono maišytuvu, arba jo
nurodymu pagalbininkas pristato paruoštą betoną;
supila betoną į formą, tolygiai jį paskirsto ir
vibratoriumi sutankina; kai betonas sustingsta, sulygina
betono paviršių, nuima formos sieneles, apdoroja ir
išlygina bloko šonus; baigęs darbą, išvalo formas, jas
sutepa ir vėl surenka. Gali taisyti neesminius betoninių
ir gelžbetonių konstrukcijų bei jų dalių defektus.

712308

Betono liejimo formų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Betono liejimo formų gamintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Surenka, stato į reikiamą vietą ir išmontuoja medines
Explanatory
konstrukcijas (formas) betonui supilti: pažymi, išpjauna, notes:
sumontuoja medinę formą ir jos skiriamąsias dalis arba
formą surenka iš pagamintų dalių; sriegia, kala,
sujungia dalis, sudeda jas į formų narvelius, kad
sudarytų reikiamą darinį. Lygumą patikrina gulsčiuku.
Užtaiso formos skyles, kai betonas sustingsta - išvalo jo
nuosėdas.

712309

Mozaikų klojėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mozaikų klojėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Iš cemento, smėlio, pigmentų ir marmuro gabalėlių
Explanatory
daro ilgalaikę lygią grindų paviršiaus dangą: skaito
notes:
statybinius brėžinius ir eskizus, nagrinėja planus ir
techninių sąlygų aprašus; konstruoja laikinus medinius
rėmus pirmajam terakotos sluoksniui pažymėti; ant
pagrindo paviršiaus išsklaido smėlį ir dangos medžiagą,
siekdamas, kad nebūtų įlinkių tarp pagrindo ir pirmojo
sluoksnio; ant paruošto paviršiaus mentele išlygina
cemento ir smėlio mišinį; padaro griovelius, pažymi
viršutinį grindų paviršiaus lygį. Ant paviršiaus išbarsto
marmuro gabalėlius ir įspaudžia juos į grindų sluoksnį.
Nuvalo, šlifuoja, sutvirtina terakotą, kraštų tarpus
užpildo skystu cementu arba kitokia rišamąja
medžiaga, kuri yra numatyta darbų projekte.
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7124

Statybininkai dailidės ir staliai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Statybininkai dailidės ir staliai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Statybininkai dailidės ir staliai pjausto, formuoja,
Explanatory
surenka, stato, prižiūri ir taiso įvairius medinius
notes:
statinius ir įrenginius. Atliekamos užduotys: (a)
medienos statinių ir dirbinių gamyba, taisymas ir
remontas savo darbo vietoje arba statybvietėse; (b)
sunkių medinių konstrukcijų montavimas statybvietėse;
(c) pastatų vidaus ir išorės medinių įrenginių ir dalių durų, langų, durų ir langų rėmų, apdailos ir dangos derinimas, surinkimas ir keitimas pastato viduje ir
išorėje; (d) scenos įrangos teatro vaidinimams, kino
filmams ar televizijos pastatymams gaminimas,
pritaikymas ir remontas; (e) lėktuvų, laivų, traukinių,
vagonų, plaustų, pontoninių tiltų ir kitų transporto
priemonių medinių įrenginių ir apdailos gamyba ir
remontas; (f) medinių dalių gamyba savo darbo vietoje,
išpjovimas, derinimas ir surinkimas; (g) panašių
užduočių atlikimas; (h) vadovavimas kitiems
darbininkams. Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai:
7124 01 Medinių laivų statytojas 7124 02 Medinių
baržų statytojas 7124 03 Dailidė statybininkas 7124 04
Tiltų dailidė

712401

Medinių laivų statytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medinių laivų statytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Konstruoja ir remontuoja medines, motorines valtis,
Explanatory
plaustus ir pontonus: pagal eskizą pasigamina modelį, notes:
braižo brėžinį; parenka medieną norimam daiktui
pagaminti; žymi, išpjauna ir formuoja kylį, surenka
medines dalis ir pagrindines medines valties
konstrukcijas; naudodamas rankinius įrankius ir
medienos apdirbimo stakles gamina medinius
tvirtinimo elementus, duris, rėmus, laiptus, skydus,
nesudėtingus baldus; gamina karkasą, išpjauna ir
formuoja šonus, išpjauna išorinės dangos plokštes;
glaisto denio siūles, įstato vairą, įrengia sėdynes,
variklio detales ir kitas medines dalis. Derina ir
sąvaržomis, klijuodamas ar kitais būdais sujungia dalis.
Gali montuoti lengvas metalines detales, variklio
elektrines dalis, gali specializuotis kurioje nors
medienos apdirbimo srityje ir dirbti pagal specializaciją.

712402

Medinių baržų statytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medinių baržų statytojas

Description:
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712403

Dailidė statybininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dailidė statybininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Išpjauna, montuoja, stato medinius pastatų karkasus,
Explanatory
grindų pagrindą, atlieka kitus pradinius medienos
notes:
gaminių ir dirbinių įrengimo darbus: statybos aikštelėje
stato pastolius, įrengia vandens nuleidžiamuosius
vamzdžius; dirba pagal statybos planus, brėžinius;
pagal modelius ar planus pasižymi taškus ir linijas,
palengvinančias išpjovimo ir medinių konstrukcijų
formavimo darbus; pjauna pjūklu, išpjauna išpjovas,
padaro įrėžius, obliuoja, šlifuoja smėliu; surenka
medines dalis, klijuoja klijais, sriegia, sukala vinimis ir
kitais tvirtinimo elementais. Įrengia ir sumontuoja
paruoštas medines dalis - gegnes, grindis, pertvaras,
langų rėmus, duris, staktas, laiptus, pastolius. Tikrina
atliktą darbą. Prižiūri ir galanda savo įrankius.

712404

Tiltų dailidė

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tiltų dailidė

Description:

712405

Statybų dailidė

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statybų dailidė

Description:

712406

Pirminio tvirtinimo dailidė

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pirminio tvirtinimo dailidė

Description:

712408

Remonto dailidė

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Remonto dailidė

Description:

712409

Antrinio tvirtinimo dailidė

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Antrinio tvirtinimo dailidė

Description:
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712410

Laivo dailidė

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo dailidė

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Stato laikinas medines konstrukcijas laivų statymo
Explanatory
vietose, remontuoja, tikrina aerodinaminio
notes:
pasipriešinimo įtaisus, derina medines laivo dalis,
paruošia laivą nuleidimui į vandenį, vadovauja
nuleidimui: pagal nurodytus matmenis išpjauna laivo
kylio blokus, juos sulygina ir sutvirtina; įrengia laivo
dugno sutvirtinimo atramas , stato šonus ir pastolius,
tikrina visą karkasą, norėdamas įsitikinti, ar rėmai,
sutvirtinimo elementai ir kita įranga atitinka
aerodinaminio pasipriešinimo reikalavimus; gamina ir
tvirtina stiebus, medinius krovinių padėklus, kitų
konstrukcijų medinę dangą; išpjauna, pritvirtina ir
nuglaisto denio grindis ir kitas medines konstrukcijas.
Gamina įvairias įrėminimo konstrukcijas ir atramines
juostas, nurodo ar pažymi vietas, kur reikia įmontuoti
metalinius sutvirtinimo elementus@. Konstruoja laivo
nuleidimo į vandenį takus, nuima laikinas konstrukcijas,
pastolius ir ruošia laivą nuleidimui į vandenį. Gali dirbti
laive, atlikti medienos apdorojimo darbus ir būti laivo
įgulos nariu. Prižiūri inkarus, lynus, medinius stiebus.
Keičia sutrūkusias grandines, apsauginių pastolių ir
atramų stiebus. Gali periodiškai zonduoti triumus ir
vandens rezervuarus, nustatyti vandens lygį juose. Gali
prižiūrėti vairo mechanizmus, pavarą ir reguliuoti
keltuvus (gerves).

712411

Scenos dailidė

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Scenos dailidė

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gamina, įrengia, remontuoja scenos įrangą, dekoracijas Explanatory
spektakliams ir kino filmams: pagal planus, brėžinius ir notes:
scenarijų reikalavimų aprašus gamina medinę scenos
įrangą ir dekoracijas teatrų spektakliams ir kino filmų
pastatymams. Dengia drobe, popieriumi, fanera ar
kitomis medžiagomis įvairias medines konstrukcijas
teatruose. Remontuoja scenos įrangą. Gali prižiūrėti ir
organizuoti dekoracijų keitimą scenoje, studijoje ar
kitose teatro darbo vietose.

712412

Teatro dailidė

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teatro dailidė

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gamina ir įrengia dekoracijas spektakliams, remontuoja Explanatory
scenos įrangą: pagal planus, brėžinius ir scenarijų
notes:
reikalavimų aprašus gamina medinę scenos įrangą ir
dekoracijas teatrų spektakliams; atlieka medienos
žymėjimo darbus, tašo rąstus ir lentas, pjauna, obliuoja,
gręžia medieną, įvairiais būdais atlieka dirbinių
sujungimus; rankiniais ir elektriniais įrankiais apdirba
medieną; gamina surenkamuosius klojinius, montuoja
lentines, skydines ir karkasines pertvaras; ardo medines
konstrukcijas: klojinius, pertvaras, sienas; atlieka
medinių konstrukcijų remontą; padengia medines
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konstrukcijas antiseptikais ir antipirenais; apskaičiuoja
reikalingą medienos kiekį atitinkamiems dailidžių
darbams; racionaliai naudoja medieną; paruošia darbo
vietą bei darbo įrankius; dirba pagal darbų ir
priešgaisrinės saugos taisykles. Drobe, popieriumi,
fanera ar kitomis medžiagomis padengia įvairias
medines teatro konstrukcijas. Remontuoja scenos
įrangą. Gali prižiūrėti ir organizuoti dekoracijų keitimą
scenoje, studijoje ar kitose teatro darbo vietose.
712413

Prieplaukos dailidė

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prieplaukos dailidė

Description:

712414

Stalius dailidė

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stalius dailidė

Description:

712415

Cecho montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cecho montuotojas

Description:

712416

Stalius montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stalius montuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Montuoja, surenka, stato medines pastatų vidaus ir
Explanatory
išorės konstrukcijas - langų rėmus, duris, atlieka
notes:
medžio apdailos darbus, apmuša plokštėmis: gamina ir
surenka pastolius; įrengia medines grindis; montuoja
lentines, skydines ir karkasines pertvaras; montuoja
stogo konstrukcijas; montuoja medinius namus; ardo
medines konstrukcijas: klojinius, pertvaras, sienas;
atlieka medinių konstrukcijų remontą; padengia
medines konstrukcijas antiseptikais ir antipirenais;
nustato dailidžių darbų broko priežastis, šalina
defektus; naudojasi brėžiniais ir technologinėmis
kortelėmis; apskaičiuoja reikalingą medienos kiekį tam
tikriems darbams atlikti; racionaliai naudoja medieną;
paruošia darbo vietą bei darbo įrankius. Gali
specializuotis medinių gaminių tvirtinime,
remontavime, pritaikyme dirbtuvėse ir statybų
aikštelėse. Gali gaminti medienos dirbinių detales.

712417

Orlaivio stalius montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Orlaivio stalius montuotojas

Description:

Aiškinamosios

Konstruoja, surenka ir remontuoja medines lėktuvų

Explanatory
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pastabos:

dalis: studijuoja planus ir brėžinius; parenka ypatingų
notes:
rūšių ir matmenų medieną arba fanerą; iškloja, atsižymi,
pjauna, formuoja, lenkia medines dalis ir surinkęs įstato
į reikiamas orlaivio vietas; matuoja matuokliais,
naudoja klijus, vinis, sustiprina jungiamąsias vietas;
pritvirtina medinę dangą klijais, ištraukia vinis, lygina
dangos paviršių, kai klijai išdžiūsta. Remontuoja lėktuvo
medines dalis, dailina. Gali specializuotis detalių
gamyboje ar surinkime. Gali dirbti pagal specializaciją.

712418

Statybų stalius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statybų stalius

Description:

712419

Laivo stalius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo stalius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Konstruoja, surenka, stato medines konstrukcijas, denio Explanatory
kabinas, tiltelių atramas, medines apsaugines
notes:
konstrukcijas, liukus ir kitą įrangą statomuose ar
remontuojamuose laivuose: dirba pagal planus,
naudoja brėžinius, instrukcijas; rankiniu būdu arba
elektriniais įrankiais pjausto, formuoja, surenka,
užbaigia medines konstrukcijas ir jų dalis; iš medienos
arba mišrios medžiagos išpjauna atraminius skydus,
įrengia lengvus metalo dirbinius, stiklo plokštes ir
izoliacijas, kloja medinę denių dangą ar linoleumą. Gali
glaistyti medinę denio dangą arba atlikti šilumos
izoliacijos įrengimo darbus laivo šaldymo sandėliuose.

712420

Medinių stiebų ir sijų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medinių stiebų ir sijų gamintojas

Description:

712421

Dekoracijų statytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dekoracijų statytojas

Description:

712422

Stalius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stalius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Meistras, kuris apdoroja medieną rankiniais ir
Explanatory
elektriniais instrumentais ir medžio apdirbimo
notes:
staklėmis, gamina ir montuoja nesudėtingus ir vidutinio
sudėtingumo staliaus dirbinius: langų ir durų blokus,
pertvaras, grindlentes, apvadus, laiptatakius ir turėklus,
palanges, karnizus, dailylentes ir kt., paruošia
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medienos paviršių apdailai, jį lakuoja ir dažo,
remontuoja staliaus gaminius ir šalina defektus. Jis
naudojasi technine dokumentacija, skaito darbo
brėžinius, sudaro gaminių eskizus, apskaičiuoja
medžiagos kiekius. Jis turi išmanyti medienos rūšis,
savybes ir ydas, naudojamas žaliavas, apdailos
medžiagas, staliaus dirbinių gamybos technologiją,
montavimą, naudojamų įrankių, įrenginių ir staklių
veikimo principus, faneravimo pagrindus, sieninių ir
paprastų baldų gamybos technologiją, staliaus dirbinių
apdailos būdus, brėžinių skaitymo taisykles ir kt. Turi
mokėti apdoroti medieną rankomis ir mechanizuotai,
įvairiais būdais jungti detales. Gali dirbti medžio
apdirbimo įmonėse, staliaus dirbtuvėse, statybos ir
remonto įmonėse, statybos organizacijose, įmonių
remonto cechuose ir kt. Darbo sąlygos priklauso nuo
įmonės, kurioje dirba, dydžio, nuo atliekamo
konkretaus darbo. Jam tenka dirbti ir uždarose, ir
atvirose patalpose. Darbo aplinka dulkėta, lakuojant,
klijuojant – nuodinga, todėl šis specialistas
aprūpinamas reikalinga specialia apranga, ausinėmis,
akiniais ir respiratoriais.
712423

Dailidė

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dailidė

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dailidė gali ardyti, statyti medines konstrukcijas,
gaminti klojinių skydus, padaryti nesudėtingus
pastolius, stogo konstrukcijas, įrengti medines grindis,
pertvaras, dėti parketą, įstatyti stalių gaminius,
įmontuojamus baldus statomuose ar
remontuojamuose objektuose: išpjauna, montuoja,
stato ir remontuoja medines konstrukcijas, kitus
medinius statinius ir daiktus prie darbo stalo bei
statybos teritorijoje; nagrinėja planus, brėžinius ar
gautas instrukcijas; parenka medieną ir kitas
medžiagas, pagal modelį ar planą pažymi taškus bei
linijas, kurios palengvina pjovimo ir formavimo darbus;
rankiniu būdu arba instrumentais išpjausto ir formuoja
dirbinius: pjausto pjūklu, daro išpjovas, obliuoja,
šlifuoja; gamina juostinius ir surenkamuosius klojinius,
gamina ir surenka pastolius; montuoja medinius
namus, įrengia medines grindis, montuoja stogo
konstrukcijas; įrengia lentines, skydines ir karkasines
pertvaras, atlieka medinių konstrukcijų remontą; ardo
medines konstrukcijas: klojinius, pertvaras, sienas;
padengia medines konstrukcijas antiseptikais ir
antipirenais; nustato darbų broko priežastis, šalina
defektus; naudojasi brėžiniais ir technologinėmis
kortelėmis; apskaičiuoja reikiamą medienos kiekį
atitinkamiems dailidžių darbams; racionaliai naudoja
medieną; paruošia darbo vietą, prižiūri ir galanda savo
darbo įrankius; naudodamas klijus, sriegius, vinis ar
kitais būdais montuoja medines dalis. Stato ir
remontuoja paruoštus medinius dirbinius - gegnes,
grindis, pertvaras, langų rėmus, duris, laiptus.

Explanatory
notes:

7129

Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų
profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios

Čia, pavyzdžiui, turėtų būti priskiriami tie, kurie atlieka

Explanatory
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pastabos:

įvairius statybos ir pastatų priežiūros darbus. Tokiais
notes:
atvejais jų atliekamos užduotys yra šios: (a) įvairūs
statybos ir pastatų priežiūros darbai įstaigų pastatuose,
daugiabučiuose namuose, gamyklose ir panašiuose
pakankamai geros būklės pastatuose; (b) statybos,
priežiūros ir remonto darbų atlikimas dideliame
aukštyje; (c) laikinų metalinių arba medinių pastolių
montavimas statybvietėse; (d) pastatų ir kitų statinių
griovimas; (e) panašių užduočių atlikimas; (f)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 7129 01 Skelbimų lentų
montuotojas 7129 02 Statybininkas ramstytojas 7129
03 Namų statybininkas, naudojantis netradicinės
medžiagas 7129 04 Darbininkas griovėjas

712901

Skelbimų lentų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skelbimų lentų montuotojas

Description:

712902

Statybininkas ramstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statybininkas ramstytojas

Description:

712903

Namų statybininkas, naudojantis netradicines medžiagas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Namų statybininkas, naudojantis netradicines
medžiagas

Description:

712904

Darbininkas griovėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbininkas griovėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Ardo pastatus kirstukais, laužtuvais, pneumatiniais
kūjais ir kitais įrankiais: tausoja dar geras naudojimui
tinkamas medžiagas - plytas, plieno konstrukcijas,
medieną; naudoja saugos priemones, numato, kur virs
griuvėsiai; laužtuvu atlupa iš medienos pagamintas
dalis, lubų perdangas, kūju, kirstuku, pneumatiniu
grąžtu, kalvio kūju smulkina betono konstrukcijas;
šalina griuvėsius – smulkias atliekas semtuvais pila į
nuleidžiamuosius vamzdžius, tinkamas naudojimui
medžiagas sukrauna į krūvas, nuvalo plytas. Gali
specializuotis statinių iš tam tikrų medžiagų (pvz., iš
gelžbetonio) griovimo arba atskirų pastato dalių
(stogų, aukštų sienų) ardymo darbuose ir dirbti pagal
paskyrimą.

Explanatory
notes:
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712905

Pastatų techninės priežiūros darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastatų techninės priežiūros darbininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka įvairius statybos ir pastatų priežiūros darbus
įstaigų pastatuose, daugiabučiuose namuose,
gamyklose, viešbučiuose bei kitokios paskirties
statiniuose: atlieka betonavimo, plytų klojimo, dailidės
darbus, dažymo ir kitas bendrojo pobūdžio pastatų
priežiūros užduotis; pakeičia sugedusius elektros
jungiklius, remontuoja vandens čiaupus; gali montuoti
laikinus metalinius arba medinius pastolius
statybvietėse ir atlikti smulkų remontą.

Explanatory
notes:

712906

Pastatų surenkamųjų konstrukcijų sutvirtintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastatų surenkamųjų konstrukcijų sutvirtintojas

Description:

712907

Pastatų surenkamųjų konstrukcijų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastatų surenkamųjų konstrukcijų montuotojas

Description:

712908

Drenažo vamzdžių klojėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Drenažo vamzdžių klojėjas

Description:

712910

Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto
darbininkas

Description:

712911

Pastatų remontininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastatų remontininkas

Description:

712912

Dūmtraukių remontininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dūmtraukių remontininkas

Description:
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712913

Pastolininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastolininkas

Description:

712914

Pastolių statytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastolių statytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Stato laikinus metalinius ar medinius pastolius
Explanatory
statybvietėse statinių renovacijos metu, atliekant
notes:
pastatų vidaus ir išorės remonto darbus: pritvirtina
vertikalius strypus, prie jų horizontaliai tvirtina lentas,
įrengia platformas; pritvirtina apsauginius turėklus,
kopėčias ir kitus būtinus saugos elementus; statybų bei
remonto darbų eigoje gali papildomai montuoti
stropus (pakabas), pakabinamuosius pastolius, atramas;
baigus darbą, išmontuoja ir nuima pastolius. Gali
specializuotis metalinių ar medinių pastolių statymo
darbuose. Gali dirbti pagal specializaciją.

712915

Darbininkas aukštybininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbininkas aukštybininkas

Description:

712916

Medinių atraminių konstrukcijų darbininkas {statyba}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medinių atraminių konstrukcijų darbininkas {statyba}

Description:

712917

Pastatų remontininkas aukštybininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastatų remontininkas aukštybininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka priežiūros ir statybos remonto darbus dideliame Explanatory
aukštyje: dažo kaminus, stiebus, vandens bokštus,
notes:
remontuoja aukštų pastatų stogus, prižiūri ir
remontuoja varpines ir statinių bokštus; įrengia
pastolius, prie konstrukcijų pakabina ir pritvirtina
kopėčias, kuriomis užlipama į darbo vietą; atlieka
statybos ir remonto darbus – stato kaminus, atlieka
dailidės darbus, dažo pastatus, remontuoja, perdengia
stogus, gali montuoti metalines ar medines
konstrukcijas.
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712918

Pastatų ir statinių remonto meistras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastatų ir statinių remonto meistras

Description:

712919

Kelių remontininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelių remontininkas

Description:

712921

Asfaltuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Asfaltuotojas

Description:

712922

Asfaltbetonio rūšiuotojas {kelių tiesimas}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Asfaltbetonio rūšiuotojas {kelių tiesimas}

Description:

712923

Kelininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelininkas

Description:

712924

Geodezininko ir markšeiderio padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geodezininko ir markšeiderio padėjėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris padeda atlikti žemės sklypų geodezinius
ir kadastrinius matavimus. Jis prižiūri ir remontuoja
geodezinius ženklus, geodezininko darbo įrankius ir
kitą inventorių. Atlieka skaičiavimus, braižo brėžinius,
tvarko kompiuterinę geodezinių ir kadastrinių
duomenų bazę.

Explanatory
notes:

713

Statybininkai apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Statybininkai apdailininkai ir giminiškų profesijų
darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Statybininkai apdailininkai ir giminiškų profesijų
Explanatory
darbininkai dengia, tvirtina, stato, prižiūri ir remontuoja notes:
stogus, grindis, sienas, izoliavimo sistemą, stiklina
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langus ir kitus rėmus, taip pat atlieka darbus, susijusius
su vandentiekio, vamzdynų ir elektros sistemos
montavimu, taisymu, eksploatacija ir remontu
pastatuose bei kituose statiniuose. Pagrindinės
atliekamos užduotys: stogo karkaso dengimas vienos
ar kelių rūšių medžiagomis; parketo ir kitų rūšių grindų
klojimas, grindų ir sienų dengimas plytelėmis ar
mozaikinėmis plokštėmis; sienų ir lubų tinkavimas;
sienų dengimas izoliacinėmis medžiagomis; stiklo
išpjovimas, pritaikymas ir statymas į langus bei
panašias kiaurymes; vandentiekio ir vamzdyno
montavimas; elektros laidų ir panašios įrangos
instaliavimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas
kitiems darbininkams. Šios grupės profesijos toliau
skirstomos į tokius pogrupius: 7131 Stogdengiai 7132
Grindų ir plytelių klojėjai 7133 Tinkuotojai 7134
Darbininkai izoliuotojai 7135 Stikliai 7136
Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai 7137
Pastatų ir kitokie elektrikai Profesijos priskiriamos 8
pagrindinei grupei ”Įrenginių, mašinų operatoriai ir
surinkėjai”, jei pagrindinis dalykas, kurio reikia darbo
užduotims atlikti, yra mechanizmų ir mašinų, kurios
valdomos ar su kuriomis dirbama, išmanymas ir
patyrimas šioje srityje. Profesijos priskiriamos 9
pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti darbininkai“, jei
atliekamos užduotys yra paprastos ir kasdieninės, jei
joms atlikti dažniausiai reikia rankinio naudojimo
įrankių, fizinių pastangų, jei ankstesnis patyrimas ar
darbo išmanymas nėra būtini dalykai, kai reikia tik
minimalios asmeninės iniciatyvos ar sprendimų.
7131

Stogdengiai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Stogdengiai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Stogdengiai dengia, prižiūri ir remontuoja stogų
gegnes vienos ar kelių rūšių medžiagomis. Atliekamos
užduotys: (a) stogų gegnių dengimas čerpėmis, šiferiu,
sintetinėmis medžiagomis, bitumu, metalo lakštais ar
šiaudais; (b) panašių užduočių atlikimas; (c)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 7131 01 Stogdengys 7131 02
Stogdengys bitumine danga 7131 03 Stogdengys
kompozitais 7131 04 Stogdengys skarda

Explanatory
notes:

713101

Stogdengys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stogdengys

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Stogai dengiami įvairiomis medžiagomis: čerpėmis,
Explanatory
šiferiu, sintetinėmis medžiagomis, bitumu, metalo
notes:
lakštais ir kt. Stogdengio darbą sudaro du pagrindiniai
etapai: stogo dangos paruošimas ir jos klojimas ant
stogo. Stogdengiai dengia ir remontuoja stogus viena
ar keliomis medžiagomis, juos prižiūri bei atlieka senų
stogų atnaujinimo darbus: parenka reikiamas stogo
dangų medžiagas; formuoja stogo nuolydį; įrengia
hidroizoliacinį, šilumos ir garo izoliacinį sluoksnius;
įrengia stogo konstrukcijos ventiliavimą; dengia
plokščiuosius ir šlaitinius stogus; nustato stogo dangos
defektus; remontuoja stogo dangą; dirba su dujiniais
degikliais. Stogdengys turi išmanyti reikalavimus,
keliamus įvairių tipų dangų pagrindams ar
laikančiosioms konstrukcijoms, ir, prieš ruošdamas bet
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kokio tipo dangą, privalo įsitikinti, ar pagrindas tvirtas. Į
stogdengių pareigas įeina vandens nutekamųjų bei
vėdinimo vamzdžių ir kanalų, vandens surinkimo įlajų
bei jų sandūrų su danga ir kitokių pastatus nuo
drėgmės apsaugančių stogo detalių paruošimas,
įrengimas ir montavimas.
713102

Stogdengys bitumine danga

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stogdengys bitumine danga

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Stogdengys, kuris stogus dengia bitumine danga. Gali Explanatory
prižiūrėti stogus ir atlikti senų stogų atnaujinimo
notes:
darbus. Jis parenka ir paruošia bitumines dangas stogui
dengti, formuoja stogo nuolydį, įrengia hidroizoliacinį,
šilumos ir garo izoliacinį sluoksnius, įrengia stogo
konstrukcijos ventiliavimo sistemą. Stogą dengia
vadovaudamasis darbo brėžiniais ir darbų atlikimo
technologijos reikalavimais. Stogdengys turi išmanyti
reikalavimus, keliamus įvairių tipų stogo dangų
pagrindams ar laikančiosioms konstrukcijoms.
Ruošdamas bet kurio tipo stogo dangą, privalo
įsitikinti, ar jos pagrindas yra tvirtas. Į stogdengių
pareigas įeina vandens nutekamųjų ir vėdinimo
vamzdžių, kanalų, vandens surinkimo įlajų, jų ir stogo
dangos sandūrų ir kitokių pastatus nuo drėgmės
apsaugančių stogo detalių parengimas ir įrengimas.

713103

Stogdengys kompozitais

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stogdengys kompozitais

Description:

713104

Stogdengys skarda

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stogdengys skarda

Description:

713105

Stogdengys šiferiu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stogdengys šiferiu

Description:

713106

Stogdengys čerpėmis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stogdengys čerpėmis

Description:
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713107

Stogdengys malksnomis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stogdengys malksnomis

Description:

713108

Stogdengys šiaudais

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stogdengys šiaudais

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pagamina storą stogo dangą iš šiaudų, nendrių, viržių, Explanatory
meldų: suriša medžiagą į ryšuliukus, dengia stogą
notes:
dervuota virve, viela, šiaudinėmis grįžtėmis ar karklo
vytelėmis, tvirtindamas ryšuliukus prie skersai gegnių
prikaltų lentjuosčių @; keletą sluoksnių sutvirtina
medinėmis skersinėmis juostelėmis, kol gauna reikiamo
storio dangą; "šukuoja" ir dailina paviršių, specialiais
peiliais ar žirklėmis apipjausto nelygumus ir išsikišimus.
Gali mirkyti medžiagą ugniai atspariuose tirpaluose.

713109

Stogdengys metalo lakštais

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stogdengys metalo lakštais

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Stogdengys gali atlikti įvairių naujų plokščiųjų arba
Explanatory
šlaitinių stogų dengimo bei i senų stogų atnaujinimo
notes:
darbus, dirbti su dujų degikliu, apskardinti stogų
elementus: ruošia metalo lakštus dengimui, atidžiai
apžiūri kiekviena lakštą, patikrina jo matmenis, kampus;
jei reikia, lakštą nuvalo ir padengia antikorozine
medžiaga; atlenkia lakšto kraštus, kad galėtų sujungti
su kitu lakštu; didelės apimties darbams atlikti
stogdengiai naudoja specialias stakles, metalo lakštus
pjausto figūrinėmis žirklėmis, taip pat naudoja
elektrines vibracines žirkles bei kitus įrankius. Į
stogdengių pareigas įeina vandens nutekamųjų bei
vėdinimo vamzdžių ir kanalų, vandens surinkimo įlajų
bei jų sandūrų su danga ir kitokių pastatą nuo drėgmės
apsaugančių stogo detalių paruošimas, įrengimas ir
montavimas. Figūrinėms stogo dangos išpjovoms iš
lakšto padaryti stogdengys turi nusibraižyti brėžinį,
atitinkantį faktinius matmenis, todėl privalo išmanyti
geometrijos ir braižybos pagrindus, mokėti naudotis
įvairiais matuokliais. Stogdengys apšiltina pastogę,
atlieka įvairių stogo dangų remontą, nustato
nekokybiško stogo dangos paklojimo priežastis ir jos
taisymo būdus.

7132

Grindų ir plytelių klojėjai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Grindų ir plytelių klojėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Grindų ir plytelių klojėjai deda, prižiūri ir remontuoja
parketą ir kitos rūšies grindis arba kloja grindis, dengia
sienas ir kitus paviršius plytelėmis ar mozaikinėmis
plokštėmis puošybos ar kitais tikslais. Atliekamos

Explanatory
notes:
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užduotys: (a) grindų plotų ruošimas parketo, plytelių ir
kitų dangų klojimui; (b) parketlenčių ir kitų medžiagų
surinkimas ir grindų klojimas jomis pagal piešinį ar
kitas specifikacijas; (c) sienų plotų ruošimas klojimui
plytelėmis ar kita medžiaga dekoratyviniais arba kitais
tikslais, pavyzdžiui, garso izoliacijos tikslais; (d) sienų,
grindų ir kitų paviršių klojimas ar dengimas plytelėmis
ir mozaikinėmis plokštėmis; (e) panašių užduočių
atlikimas; (f) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7132 01 Mozaikos
pjaustytojas derintojas 7132 02 Parketinių grindų
klojėjas 7132 03 Koklinių plytelių klojėjas 7132 04
Medinių grindų blokelių klojėjas
713201

Mozaikos pjaustytojas derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mozaikos pjaustytojas derintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Konstruoja ir kloja mozaikines plokštes grindims,
Explanatory
sienoms ar kitokiems paviršiams puošti: parenka
notes:
mozaikines plyteles, pjausto, ruošia akmenį, keramiką,
spalvotą stiklą ir kitą medžiagą; pagal modelį derina,
taiko plyteles ir kitą medžiagą; rankiniu būdu ruošia
skiedinį, mastikas ir klijus; pagal žyminius kloja mozaiką
ant skiedinio; nuima skiedinio perteklių; dailina
fasadinę pusę, tarpus užpildo rišamąja medžiaga,
nuvalo paviršių, pašlifuoja. Gali specializuotis
mozaikinės medžiagos pjaustyme ir montavime,
apdailinti kolonas, piliastrus, nišas. Dirba pagal
atitinkamą specializaciją.

713202

Parketinių grindų klojėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Parketinių grindų klojėjas

Description:

713203

Koklinių plytelių klojėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Koklinių plytelių klojėjas

Description:

713204

Medinių grindų blokelių klojėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medinių grindų blokelių klojėjas

Description:

713205

Kombinuotųjų plytelių klojėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kombinuotųjų plytelių klojėjas

Description:
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713206

Parketo klojėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Parketo klojėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kloja ir remontuoja parketines grindis: matuoja grindų
plotą, ruošia grindų pagrindą parketui kloti; pjauna ir
šlifuoja medines lenteles, apdoroja kraštus ir kampus;
ruošia mastikas ir klijus; pagal numatytą piešinį kloja
ant paruošto grindų pagrindo medines lenteles; lygina
ir šlifuoja parketo paviršių. Susidėvėjusias dalis keičia
naujomis lentelėmis.

Explanatory
notes:

713207

Plytelių klojėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plytelių klojėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Plytelių klojėjai kloja plyteles ant sienų bei grindų
Explanatory
paviršių: išnagrinėja brėžinius, apskaičiuoja plytelių
notes:
kiekį; iš sudedamųjų dalių ar fasuoto sausojo mišinio
pasidaro skiedinius ir glaistus, pastato klojinius ir
pastolius, padengia sienas klijais ar statybiniu skiediniu;
pritaiko plyteles, jas pjausto, gręžia jose kiaurymes,
šlifuoja kampus ir kraštus; suderina linijas, kraštus; tepa
plytelę rišamąja medžiagą, prispaudžia prie
klijuojamojo paviršiaus, nuvalo mišinio ar klijų
perteklių. Plytelių klojėjai turi nuolat tikrinti vertikalųjį ir
horizontalųjį eilių lygumą. Tarpai tarp plytelių
užglaistomi specialiu glaistu ar gipsu, parinkus deramą
atspalvį. Grindys klijuojamos analogiškai, išlaikant
vientisą plokštumą.

713208

Medinių blokelių klojėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medinių blokelių klojėjas

Description:

713209

Parketo darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Parketo darbininkas

Description:

713210

Marmuro klojėjas derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Marmuro klojėjas derintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Ruošia marmuro blokus ir plokštes grindų, sienų ir
kitiems paviršiams iškloti: nagrinėja planus ir techninių
sąlygų aprašus; ruošia marmuro plokštes, jas
pjaudamas, šlifuodamas, dailindamas, kad gautų
numatytų matmenų ir formos; naudoja statybinį
skiedinį iš kreidos pudros, cemento, smėlio; išlygina

Explanatory
notes:
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paviršių, ant kurio bus dedamos plokštės; apatinę
plokščių dalį ir šonus padengia statybiniu skiediniu, kad
paviršius būtų lygus ir gretima plokštė prisitvirtintų;
tvirtai įspaudžia plokštes į vietą; jungimo vietas ir
tarpus tarp plokščių pripildo rišamąja medžiaga,
sulygina metaline arba medine mentele; nuvalo
paviršių nuo skiedinio pertekliaus.
713211

Plytelių klojėjas derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plytelių klojėjas derintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Plytelių klojėjai kloja plyteles ant sienų bei grindų
Explanatory
paviršių: išnagrinėja brėžinius, apskaičiuoja plytelių
notes:
kiekį; nustato plytelių klijavimo būdus – su raštu ar be
rašto, kokia tvarka bus klijuojamos – viena linija ar
”šachmatais”; iš sudedamųjų dalių ar fasuoto sausojo
mišinio pasidaro skiedinius ir glaistus, pastato klojinius
ir pastolius, padengia sienas klijais ar statybiniu
skiediniu; pritaiko plyteles, jas pjausto, gręžia jose
kiaurymes, šlifuoja kampus ir kraštus; suderina linijas,
kraštus, taiko piešinį; tepa plytelę rišamąja medžiagą,
prispaudžia prie klijuojamojo paviršiaus, nuvalo mišinio
ar klijų perteklių. Plytelių klojėjai turi nuolat tikrinti
vertikalųjį ir horizontalųjį eilių lygumą. Tarpai tarp
plytelių užglaistomi specialiu glaistu ar gipsu, parinkus
deramą atspalvį.

713212

Sienų plytelių klijuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sienų plytelių klijuotojas

Description:

713213

Plytelių klojėjas apdailininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plytelių klojėjas apdailininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kloja plyteles pastatuose, kad apsaugotų nuo triukšmo, Explanatory
sulygintų grindų bei sienų paviršių. Dekoravimo tikslais notes:
dailina interjerą: nagrinėja planus ir techninių sąlygų
aprašus; valo ir paruošia grindų, sienų paviršius;
užpildo skyles ir įtrūkius tinku ar kitomis apdailos
medžiagomis; dengia paviršius lipnia danga, gruntuoja,
šlifuoja rankiniu būdu; pagrindo paviršiuje atžymi linijas
plytelių klojimui; klodamas plyteles pagrindo plotą
dengia cemento sluoksniu; pagal piešinį ir dizaino
reikalavimus kloja plyteles ant cemento; suderina
linijas, kraštus, pritaiko piešinį; tepa plytelę rišamąja
medžiaga, ją prispaudžia prie klijuojamojo paviršiaus,
nuvalo mišinio ar klijų perteklių. Plytelių klojėjai turi
nuolat tikrinti vertikalųjį ir horizontalųjį eilių lygumą.
Tarpai tarp plytelių užglaistomi specialiu glaistu ar
gipsu, parinkus deramą atspalvį. Gali specializuotis
asfalto plytelių, linoleumo, gumos ar kamštienos
klojime. Gali dirbti pagal atitinkamą paskyrimą.
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7133

Tinkuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Tinkuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tinkuotojai tvirtina ir taiso skalas bei tinkuoja pastatų
Explanatory
sienas ir lubas. Atliekamos užduotys: (a) skalų
notes:
tvirtinimas ir taisymas, pastatų vidaus sienų ir lubų
dengimas vienu ar keliais tinko sluoksniais, siekiant
užbaigti paviršius; (b) gipsinių lipdinių ir ornamentų
formavimas ir tvirtinimas, dekoratyvinių atbrailų ar
panašių dirbinių liejimas iš gipso; (c) išorinių pastato
sienų dengimas apsaugine ir dekoratyvine danga iš
cemento, gipso ar panašių medžiagų; (d) dekoratyvinių
lipdinių iš pluoštinio tinko gamyba ir tvirtinimas; (e)
panašių užduočių atlikimas; (f) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7133
01 Tinkuotojas apdailininkas 7133 02 Tinkuotojas 7133
03 Tinkuotojas pluoštinių medžiagų lakštais 7133 04
Tinkuotojas sausatinkiu

713301

Tinkuotojas apdailininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tinkuotojas apdailininkas

Description:

713302

Tinkuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tinkuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tinkuotojai tinkuoja sienas ir langų bei durų
Explanatory
angokraščius: išnagrinėja eskizus ir statybinius
notes:
brėžinius; pasidaro skiedinius iš sudedamųjų dalių ar
fasuoto sausojo mišinio ir paruošia tinkavimui
paviršius, pastato klojinius ar pastolius; deda vieną ar
kelis tinko sluoksnius ant pastatų vidaus sienų, lubų,
kol gauna užbaigtą, lygų paviršių; atitinkamais įrankiais
juos išlygina ir užtrina.

713303

Tinkuotojas pluoštinių medžiagų lakštais

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tinkuotojas pluoštinių medžiagų lakštais

Description:

713304

Tinkuotojas sausatinkiu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tinkuotojas sausatinkiu

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gamina ir montuoja dekoratyvinius elementus iš
sausatinkio: padaro molio, želatinos ar vaško formą,
pila tinką ir kitas sudedamąsias dalis į formą; palieka,
kad nusistovėtų, po to išima tinką iš formos; pritvirtina

Explanatory
notes:
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dekoratyvinius elementus vinimis ar sriegiais; užpildo
jungimo vietas tarp sekcijų ir užakina skyles tinku. Gali
specializuotis tinko dekoratyvinių elementų liejime ir
tvirtinime, gali dirbti pagal specializaciją.
713305

Tinkuotojas dekoratyviuoju tinku

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tinkuotojas dekoratyviuoju tinku

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Formuoja ir montuoja dekoratyviojo tinko plokštes,
Explanatory
apdailina karnizus: maišo tinko medžiagą ir pagal
notes:
eskizus, brėžinius ar modelius formuoja dekoratyviojo
tinko plokštes; pjausto sukietėjusį ir suformuotą tinką
reikiamo ilgio gabalais; stato laikiną atramą formai
atremti. Užtepa tinko sluoksnį ant dekoruojamojo
paviršiaus ir prispaudžia formą; pagal modelį lieja tinko
karnizus, prikaldamas medinius strypus prie paviršiaus;
deda tinko sluoksnį ant dekoruojamojo paviršiaus ir vėl
prispaudžia modelį; suformuoja karnizą ir jį dailina. Gali
daryti formas dekoratyviojo tinko gamybai. Gali
specializuotis pagamintų dekoratyvinių liejinių
pritvirtinime.

713306

Išorinio tinko tinkuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Išorinio tinko tinkuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka pastatų išorės tinkavimo bei dekoravimo
Explanatory
darbus: pasigamina skiedinį, stato iki 5 m aukščio
notes:
pastolius, ruošia paviršius tinkavimui; užtepa skiedinį
ant tinkuojamojo paviršiaus, apdoroja kraštus ir
formuoja kampus; drėkina tinkuotą paviršių, deda antrą
tinko sluoksnį, sudarydamas rišlų paviršių kitam
sluoksniui, lygina jį mūrininko tiesikliu; galutinį sluoksnį
tepa mentele, kraštus lygina tiesikliu, kitus lyginimo
darbus atlieka mūrininko įrankiais; išlygina paskutinį
ploną baltą tinko sluoksnį, mentele lygina kampus ir
paviršių. Pritaiko apsauginę ir dekoratyvinę cemento,
tinko ar kitų medžiagų dangą.

713307

Lubų tinkuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lubų tinkuotojas

Description:

7134

Darbininkai izoliuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Darbininkai izoliuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Darbininkai izoliuotojai deda ir taiso izoliacines
Explanatory
medžiagas pastatuose, katiluose, vamzdžiuose,
notes:
šaldymo įrenginiuose ir oro kondicionavimo sistemų
įrangoje. Atliekamos užduotys: (a) pastatų sienų, lubų ir
grindų dengimas izoliacinės ar garsą sugeriančios
medžiagos lakštais ar gabalais; (b) izoliacinių ar garsą
sugeriančių medžiagų pūtimas arba kimšimas į tarpus,
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plyšius ir kitas ertmes pastatų sienose, lubose ir
grindyse naudojant elektrinius prietaisus; (c) atvirų
įrangos, pavyzdžiui, katilų, vamzdžių ir rezervuarų,
paviršių dengimas izoliacinėmis medžiagomis; (d)
šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos izoliavimas; (e)
panašių užduočių atlikimas; (f) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7134
01 Izoliuotojas 7134 02 Akustinės izoliacijos įrengėjas
7134 03 Katilų ir vamzdžių izoliuotojas 7134 04 Pastatų
izoliuotojas
713401

Izoliuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Izoliuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pritaiko šilumos izoliacines medžiagas pastatų ir jų
Explanatory
konstrukcijų izoliavimui iš lauko ir iš vidaus: nagrinėja
notes:
planus ir techninių sąlygų aprašus, skaito brėžinius ir
eskizus; parenka reikiamas medžiagas, pjūklu pjausto
plokštes, derina jų galus, montuoja įvairių konstrukcijų
sienų, perdangų, stogų ir pastatų elementų šilumos
izoliaciją; naudoja elektriniais ir pneumatiniais
instrumentus; paruošia sausus tinkavimo, mūrijimo,
plytelių ir plokščių tvirtinimo mišinius bei kitas
izoliacinių medžiagų tvirtinimo detales. Gali statyti
apšiltintas sienas, dengdamas jas lakštinėmis
medžiagomis, dekoratyvinėmis plokštėmis,
dekoratyviniu tinku, juostinėmis medžiagomis ir
mūrijimo būdu. Tinkavimo būdu gali atlikti gyvenamųjų
patalpų sienų ir lubų paviršių, langų, lauko durų bei
dengtų balkonų apdailos darbus.

713402

Akustinės izoliacijos įrengėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akustinės izoliacijos įrengėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pritaiko garso izoliacines ir garsą sugeriančias
medžiagas pastatų ir konstrukcijų apsaugai nuo išorės
triukšmo: nagrinėja planus ir techninių sąlygų aprašus,
skaito brėžinius ir eskizus; parenka reikiamas
medžiagas, montuoja įvairių konstrukcijų sienų,
perdangų, lubų ir pastatų elementų garso izoliaciją;
naudoja elektrinius ir pneumatinius instrumentus.
Naudodamas šiuolaikines technologijas ir įrangą, gali
statyti garsą izoliuojančas sienas.

Explanatory
notes:

713403

Katilų ir vamzdžių izoliuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Katilų ir vamzdžių izoliuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Įvairiomis šilumos izoliacinėmis medžiagomis padengia Explanatory
vamzdžius, pritaiko veltinę medžiagą ar mineralinę vatą notes:
įvairių įrenginių, katilų, vamzdžių, šildytuvų ir
rezervuarų paviršiams izoliuoti: nuvalo izoliuojamo
daikto paviršių; izoliuojamo objekto paviršių padengia
šilumos izoliacinės medžiagos sluoksniu;
sutvirtindamas šilumos izoliacinę medžiagą, apjuosia ją
viela. Gali dengti daiktus veltine medžiaga, tvirtinti viela
ar metaliniu tinkleliu. Gali izoliuoti vamzdžius audeklo
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juostomis arba grubia linine medžiaga. Gali dažyti
izoliacinę medžiagą arba naudoti izoliacinį cementą.
713404

Pastatų izoliuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastatų izoliuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pastatų izoliuotojai atlieka sienų, lubų bei grindų
Explanatory
apšiltinimo ir pastatų bei jų konstrukcijų izoliavimo nuo notes:
išorės triukšmo darbus: nagrinėja planus ir techninių
sąlygų aprašus, skaito brėžinius ir eskizus; parenka
reikiamas medžiagas, šilumos ir garso izoliacines
plokštes ir sumontuoja įvairių konstrukcijų sienų,
perdangų, lubų ir pastatų elementų izoliaciją; naudoja
elektrinius ir pneumatinius instrumentus; gali
mechanizuotai įpūsti į sienų, grindų ir stogo
konstrukcijų ertmes biriųjų arba skystųjų izoliacinių
medžiagų, kurios išsipučia ir sukietėja užpildydamos
visus tarpus ir plyšius; sandarina statybines siūles,
atlieka stiklinimo darbus.

713405

Šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos izoliuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos izoliuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Izoliuoja šaldytuvus, oro kondicionavimo įrangą,
šaldymo sistemas: šaldymo kameroms ir
kondicionavimo įrangai parenka ir pritaiko šilumos
izoliacines medžiagas, plokštes, lakštus ar blokus;
suformuoja, apdailina, apdoroja šilumos izoliacinės
medžiagos lakštus ar blokus; naudoja vandeniui
atsparią izoliacinę medžiagą; numato tvirtinimo būdus
ir tiems darbams naudojamas tvirtinimo detales; prie
paruošto paviršiaus viela ar vielos tinkleliu pritvirtina
šilumos izoliacines medžiagas; naudoja įvairius
mechanizmus ir įrenginius, taiko pažangias
technologijas. Gali pritaikyti garso izoliacines
medžiagas vėdinimo vamzdžiams.

Explanatory
notes:

713406

Garso izoliacijos įrengėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Garso izoliacijos įrengėjas

Description:

713407

Katilų ir vamzdžių termoizoliacijos įrengėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Katilų ir vamzdžių termoizoliacijos įrengėjas

Description:
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713408

Termoizoliacijos įrengėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Termoizoliacijos įrengėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Termoizoliacijos įrengėjas atlieka pastatų sienų, grindų, Explanatory
stogo ir vamzdynų apšiltinimo darbus. Termoizoliacijos notes:
įrengėjas pastatų sienas, grindis, palėpes, stogus
apšiltina įvairiomis šilumos izoliacinėmis plokštėmis,
taip pat į sienų, grindų ir stogo konstrukcijų ertmes
mechanizuotai įpučia biriųjų arba skystųjų izoliacinių
medžiagų, kurios išsipūsdamos ir sukietėdamos gerai
užpildo visus tarpus, ertmes ir plyšius. Naudodamas
įvairias medžiagas ir šiuolaikinę technologiją bei
įrenginius izoliuoja vamzdynus@. Be to,
termoizoliacijos įrengėjai sandarina statybines siūles.
Jie dirba tiek pastato viduje, tiek išorėje. Tenka dirbti
įvairiomis oro sąlygomis, kartais labai aukštai, todėl
privalo gerai išmanyti darbų saugos taisykles, laikytis
darbo drausmės.

713409

Karštų paviršių izoliuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Karštų paviršių izoliuotojas

Description:

713410

Hidroizoliacijos įrengėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Hidroizoliacijos įrengėjas

Description:

7135

Stikliai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Stikliai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Stikliai rėžia, taiko ir stato stiklą į langus, duris, vitrinas Explanatory
ir kitus rėmus. Atliekamos užduotys: (a) stiklo
notes:
parinkimas, reikiamo dydžio lakštų išrėžimas ir dėjimas
į langus, duris ir pastatų pertvaras; (b) stiklo tvirtinimas
stoglangiuose ar stikliniuose stoguose; (c) plokščio ar
lenkto stiklo statymas į parduotuvių duris, langus,
vitrinas, besisukančias duris, liukus ir kitas kiaurymes;
(d) stiklo lakštų išrėžimas, surinkimas ir montavimas į
švino arba vario rėmus, gaminant dekoratyvinius
langus ar plokštes; (e) paprasto ar nedūžtančio stiklo
statymas į langus, duris ir transporto priemonių langus;
(f) panašių užduočių atlikimas; (g) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7135
01 Lakštinio stiklo montuotojas 7135 02 Stiklius 7135
03 Pastatų stiklius 7135 04 Dvigubojo įstiklinimo
stiklius
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713501

Lakštinio stiklo montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lakštinio stiklo montuotojas

Description:

713502

Stiklius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Išpjauna stiklus langams, durims ir pastatų pertvaroms: Explanatory
deda stiklo lakštą ant pjaustymo stalo; ant stiklo
notes:
uždeda trafaretą arba pažymi linijas; pagal nubrėžtas
linijas specialiais pjovimo instrumentais bei kitais
įrankiais pjauna stiklą, šlifuoja jo kraštus; išvalo
įstiklinamų rėmų tarpelius; įspaudžia stiklą į vietą,
plonu glaisto sluoksniu užpildo tarpelius. Gali naudoti
kitas tvirtinimo medžiagas, kurios yra rekomenduotos
pagal stiklinimo technologiją; rėmo tarpelį glaisto iš
abiejų pusių, kad stiklas tvirčiau laikytųsi, nuvalo glaisto
perteklių. Stiklus gali tvirtinti vinutėmis prie rėmo
vidinės pusės. Gali pakeisti sudužusį stiklą.

713503

Pastatų stiklius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastatų stiklius

Description:

713504

Dvigubo įstiklinimo stiklius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dvigubo įstiklinimo stiklius

Description:

713505

Švino stiklo stiklius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Švino stiklo stiklius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pjauna, surenka, įstato stiklo lakštus į švino ar vario
lydinio rėmus: nagrinėja brėžinius, techninių sąlygų
aprašus; darydamas dekoratyvinius langus ar stiklo
plokštes pagal techninius reikalavimus supjausto
paprasto, dekoratyvinio ar spalvoto stiklo lakštus,
aplink stiklo sekcijas pritvirtina metalinį karkasą ir
sutvirtina sujungimo vietas; į tarpus tarp stiklo ir
metalinio karkaso įtrina ar įterpia tvirtinimo medžiagų,
kurios apsaugo gaminį, kad nepatektų oro ar vandens,
pritvirtina horizontalias juosteles stiklams prilaikyti;
litavimo būdu sujungia metalinius tvirtiklius ir karkasą
bei pritvirtina prie metalinių juostų. Įstato
dekoratyvinius stiklus arba plokštes.

Explanatory
notes:
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713506

Veidrodinių stogo dangų stiklius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Veidrodinių stogo dangų stiklius

Description:

713507

Lakštinio stiklo stiklius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lakštinio stiklo stiklius

Description:

713508

Stoglangių stiklius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stoglangių stiklius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tvirtina stiklo lakštus ant stogų: išmatuoja stoglangio
Explanatory
matmenis; pagal nurodytus matmenis ir nubrėžtas
notes:
linijas specialiais pjovimo instrumentais bei kitais
įrankiais supjausto stiklą, nušlifuoja jo kraštus; išvalo
stiklinamų rėmų tarpelius; įstato stiklą ir jį pritvirtina,
plonu glaisto sluoksniu užpildo tarpelius. Gali naudoti
kitas tvirtinimo medžiagas, kurios yra rekomenduotos
pagal stiklinimo technologiją; rėmo tarpelį glaisto iš
abiejų pusių, kad stiklas tvirčiau laikytųsi, nuvalo glaisto
perteklių. Stiklus gali tvirtinti vinutėmis prie rėmo
vidinės pusės. Gali pakeisti sudužusį stiklą. Gali pagal
užsakymą sumontuoti ir supjaustyti stiklo plokštes.

713509

Spalvotojo stiklo stiklius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spalvotojo stiklo stiklius

Description:

713510

Transporto priemonių stiklius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto priemonių stiklius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Įstato paprastą ir nedūžtantį stiklą į autotransporto
Explanatory
priemonių (autobusų, sunkvežimių, lengvųjų
notes:
automobilių) priekinius langus, duris, , stiklina traukinių
vagonų, troleibusų langus, lėktuvų iliuminatorius: pagal
nurodytus matmenis ir nubrėžtas linijas specialiais
pjovimo instrumentais bei kitais įrankiais supjausto
stiklą, nušlifuoja jo kraštus; stiklą apjuosia guminėmis
juostelėmis, kad langas būtų sandarus ir atsparus
vibracijai; įspaudžia stiklą į vietą. Gali atlikti smulkų
detalių derinimą, pavyzdžiui, tiesinti sulenktą metalinį
lango rėmą, remontuoti sukimosi mechanizmą. Gali
specializuotis tam tikrų stiklo plokščių tvirtinime, pvz.,
įstatyti automobilių priekinius stiklus. Gali keisti
sudužusį stiklą.
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713511

Dekoratyviojo stiklo montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dekoratyviojo stiklo montuotojas

Description:

713512

Pastatų stiklo montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastatų stiklo montuotojas

Description:

7136

Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai surenka,
Explanatory
montuoja, derina ir remontuoja santechninius
notes:
įrenginius, vamzdžius ir vamzdynų sistemas. Atliekamos
užduotys: (a) vandentiekio ir kanalizacijos, santechninių
ir šildymo sistemų įrenginių pjaustymas, virinimas,
lenkimas, jungimas, surinkimas, montavimas, priežiūra
ir remontas; (b) vandentiekio ir kanalizacijos sistemų
montavimas laivuose, lėktuvuose, pastatuose,
gamyklose ir kitur; (c) molio, betono ar ketaus
vamzdžių klojimas grioviuose formuojant
nutekamuosius vamzdžius, vandens nuotekų ar tiekimo
magistrales ar kitais tikslais; (d) panašių užduočių
atlikimas; (e) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7136 01 Šulinių kasėjas
7136 02 Vamzdyno montuotojas 7136 03 Orlaivio
vamzdyno montuotojas 7136 04 Dujų vamzdyno
montuotojas

713601

Šulinių kasėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šulinių kasėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kasa vandens šulinius ir gilias duobes įvairių
Explanatory
konstrukcijų pamatams: numato šulinio vietą,
notes:
suplanuoja darbų eiliškumą; kasa žemę kastuvais,
semtuvais ir kitais įrankiais, iškelia žemę ir uolienas
kėlimo mechanizmais; trupina akmenis kūju su
įmontuotu specialiu trupinimo grąžtu; iškloja lentomis
duobės kraštus, kad kasant gilyn neslinktų gruntas;
naudodamas lygio matuoklius tikrina ir reguliuoja
padėtį nuolydžio vietose; valo iškasų šlaitus ir dugną,
sumontuoja ir sutvirtina atskiras sekcijas, užglaisto
sujungimo vietas; nustato klojimo darbų kokybę, šalina
atsiradusius defektus. Rankiniu siurbliu ar semtuvais
gali semti arba siurbti vandenį iš šulinių.
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713602

Vamzdyno montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vamzdyno montuotojas

Description:

713603

Orlaivio vamzdyno montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Orlaivio vamzdyno montuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Surenka, montuoja ir remontuoja orlaivių hidraulinės ir
ventiliacijos sistemos vamzdžius: nagrinėja brėžinius ir
techninių sąlygų aprašus; numato ir pažymi laikiklių
vietas, gręžia skyles ir tvirtina kniedes, rankiniu ar
mašininiu būdu pagal šabloną iki reikiamos formos
lenkia vamzdžius ; nupjauna galus ir užlenkia taip, kad
galėtų sujungti su kito vamzdžio galu arba pritvirtinti
prie korpuso. Remontuoja pažeistus vamzdžius. Gali
specializuotis hidraulinių ar ventiliacijos sistemų
vamzdžių montavime.

Explanatory
notes:

713604

Dujų vamzdyno montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dujų vamzdyno montuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Montuoja, remontuoja ir prižiūri dujų vamzdyną,
Explanatory
jungiantį pagrindinį rezervuarą ir vartotoją: skaito
notes:
brėžinius ir techninių sąlygų aprašus, nagrinėja
magistralinių vamzdynų bei tinklų schemas; ruošia
skiedinius, sujungia vamzdžius į linijas; išpjauna
kiaurymes sienose ir grindyse, padaro angas vamzdžių
alkūnėms, sumontuoja atskiras vamzdžių sekcijas, jas
suvirindamas, suverždamas arba sutvirtindamas
sriegiais; pakloja vamzdžius, juos sujungia;
naudodamas lygio matuoklius, tikrina ir reguliuoja
vamzdžių padėtį nuolydžio vietose; įmontuoja
technologines talpas, suslėgto oro srove valo mažesnio
skersmens dujų vamzdžius. Prijungia vamzdžius prie
įrangos ar buitinių prietaisų - skaitiklių, čiaupų, siurblių.
Užtaiso vamzdžių tiesimo kiaurymes sienose ir
grindyse.

713605

Laivo vamzdyno įrengėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo vamzdyno įrengėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Surenka, montuoja ir prižiūri laivų vamzdžių sistemą:
skaito brėžinius ir techninių sąlygų aprašus, nagrinėja
vamzdynų bei tinklų schemas; suplanuoja vamzdžių
išdėstymą, parengia vielinius modelius; ruošia
skiedinius, sujungia vamzdžius į linijas; išpjauna
kiaurymes vamzdžiams tiesti, padaro angas vamzdžių
alkūnėms, sumontuoja atskiras vamzdžių sekcijas, jas
suvirindamas, suverždamas arba sutvirtindamas
sriegiais; pakloja vamzdžius ir juos sujungia; pagal
modelius surenka vamzdžius, juos sujungia su

Explanatory
notes:
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rezervuarais, katilais, siurbliais ar kitais vidaus
įrenginiais, naudodamas matuoklius tikrina ir reguliuoja
vamzdžių padėtį@. Prijungia vamzdžius prie įrangos ar
buitinių prietaisų - skaitiklių, čiaupų, siurblių. Išbando
prieš ir po montavimo.
713606

Nuotakyno montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nuotakyno montuotojas

Description:

713607

Vėdinimo vamzdyno montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vėdinimo vamzdyno montuotojas

Description:

713608

Vandens tiekimo sistemų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vandens tiekimo sistemų montuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Montuotojas, kuris atlieka vandentiekio ir kanalizacijos Explanatory
įrenginių montavimo, techninės priežiūros, profilaktikos notes:
ir remonto darbus vamzdynuose, kurie jungia vandens
teikimo įmonę ir įvadinius vartotojo pastatų skaitiklius.
Jis naudoja įvairius kontrolinius matavimo įtaisus ir
prietaisus, vandens šalinimo mechanizmus,
pneumatinius, elektrinius ir kitokius įrankius. Vandens
tiekimo sistemų montuotojas montuoja, prižiūri ir
remontuoja įvairius keliamuosius mechanizmus,
transportavimo priemones, surenka ir derina
hidraulines ir pneumatines sistemas, nustato ir šalina jų
gedimus, montuoja, prižiūri ir remontuoja vandentiekio
ir kanalizacijos tinklus, prižiūri ir remontuoja vamzdžius,
armatūrą, vandens talpas, siurblius, slėginius indus,
šulinius, vidaus tinklus, sanitarinius mazgus,
kanalizacijos ir vandentiekio stočių įrenginius, nustato
slėgio svyravimo tinkluose priežastis, hidrauliniu būdu
plauna tinklus, atlieka jų dezinfekciją, organizuoja
žemės kasimo darbus. Taip pat tenka atlikti daugelį
šaltkalvystės darbų – žymėti metalą, kirsti, lenkti,
dildyti, gręžti, sriegti, kniedyti, dirbti metalo apdirbimo
staklėmis, atlikti suvirinimo darbus. Jis turi mokėti
skaityti brėžinius, diagramas, lenteles ir pan.

713609

Orlaivio vamzdyno šaltkalvis montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Orlaivio vamzdyno šaltkalvis montuotojas

Description:
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713610

Vamzdyno klojėjas sujungėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vamzdyno klojėjas sujungėjas

Description:

713611

Vamzdžių klojėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vamzdžių klojėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Surenka ir montuoja, taip pat prižiūri didžiaslėgių ir
Explanatory
mažaslėgių metalinių ir nemetalinių vamzdynų
notes:
sistemas, kuriomis tiekiamas oras, dujos, garas, nafta,
vanduo ir kiti skysčiai: skaito brėžinius ir techninių
sąlygų aprašus, nagrinėja magistralinių vamzdynų bei
tinklų schemas; ruošia skiedinius, surenka vamzdžius į
linijas; valo iškasų šlaitus ir dugną, išpjauna kiaurymes
sienose ir grindyse, padaro angas vamzdžių alkūnėms,
sumontuoja atskiras vamzdžių sekcijas, jas
suvirindamas, suverždamas arba sutvirtindamas
sriegiais; pakloja vamzdžius ir juos sujungia; juos
patikrina suslėgto oro srove ar vandens čiurkšle;
nustato klojimo darbų kokybę, šalina atsiradusius
defektus. Prijungia vamzdžius prie įrangos ar buitinių
prietaisų - skaitiklių, čiaupų, siurblių, ventiliatorių,
šaldymo ir šildymo prietaisų, oro kondicionierių. Gali
įmontuoti vožtuvus ir sifonus. Užtaiso vamzdžių tiesimo
kiaurymes sienose ir grindyse.

713612

Pagrindinio [magistralinio] vamzdyno klojėjas sujungėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pagrindinio [magistralinio] vamzdyno klojėjas
sujungėjas

Description:

713613

Vamzdynininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vamzdynininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Prižiūri didžiaslėgių ir mažaslėgių metalinių ir
Explanatory
nemetalinių vamzdynų sistemas, kuriomis tiekiamas
notes:
oras, dujos, garas, nafta, vanduo ir kiti skysčiai. Gali
atlikti nesudėtingus remonto darbus: skaito brėžinius ir
techninių sąlygų aprašus, nagrinėja magistralinių
vamzdynų bei tinklų schemas; ruošia skiedinius,
surenka vamzdžius į linijas; valo iškasų šlaitus ir dugną,
išpjauna kiaurymes sienose ir grindyse, padaro angas
vamzdžių alkūnėms, sumontuoja atskiras vamzdžių
sekcijas, jas suvirindamas, suverždamas arba
sutvirtindamas sriegiais; atlieka vamzdynų priežiūros ir
nesudėtingo remonto darbus; nustato klojimo darbų
kokybę, šalina atsiradusius defektus. Užtaiso vamzdžių
tiesimo kiaurymes sienose ir grindyse.
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713614

Vandentiekininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vandentiekininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Surenka, montuoja ir prižiūri vandentiekio ir
Explanatory
kanalizacijos vamzdyną, šildymo sistemos vamzdžius,
notes:
vandens tiekimo ir sanitarines sistemas: nagrinėja
brėžinius ir techninių sąlygų aprašus; numato vietas ir
pažymi vamzdžių tiesimo kiaurymes sienose ar
grindyse; išpjauna kiaurymes ir paruošia vamzdžiams
vietą, išlenkia vamzdžius; įrengia čiaupus ir sklendes;
užglaisto sujungimo vietas, patikrina, ar nėra vandens
sunkimosi, išbando visą sumontuotą sistemą (tuo tikslu
naudoja suslėgtą vandenį arba orą); Atlieka remonto ir
techninės priežiūros darbus, keičia čiaupus, taiso
susprogusius vamzdžius, valo užsikimšusį vamzdyną.
Užtaiso įtrūkius, atsiradusius plytų ar betono
apvalkaluose.

713615

Cheminių įrenginių vandentiekininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminių įrenginių vandentiekininkas

Description:

713616

Laivo vamzdynininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo vamzdynininkas

Description:

713617

Vamzdynų ir šildymo sistemų įrenginių montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vamzdynų ir šildymo sistemų įrenginių montuotojas

Description:

713618

Vėdinimo sistemų šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vėdinimo sistemų šaltkalvis

Description:

713619

Santechnikos sistemų ir įrenginių montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Santechnikos sistemų ir įrenginių montuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Santechninių sistemų ir įrenginių montuotojas atlieka
Explanatory
šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, karštojo ir
notes:
šaltojo vandentiekio bei nuotekų sistemų montavimo
darbus naujuose, taip pat renovuojamuose pastatuose:
nagrinėja brėžinius, numato vietas vamzdynui įrengti;
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atlieka šaltkalvio darbus; parenka reikalingus
vamzdžius, jungiamąsias dalis, vamzdžių armatūras bei
kitas pagalbines medžiagas; gamina vamzdžių detales
ir ortakius, sujungia vamzdynus ir ortakius; montuoja
vamzdynus bei jų mazgus, sujungimus suvirina;
užbaigęs suvirinimą, išbando visą sistemą – patikrina ar
niekur nebėga vanduo, ar sandari kanalizacija, ar
sandarios sklendės, ar nėra dujų nuotėkio ir kt. Darbai
gali būti pavojingi sveikatai, todėl privalu mokėti
naudotis specialia apranga, turėti akių apsaugos
priemones.
713620

Vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Santechnikai montuoja santechnikos prietaisų,
Explanatory
vandentiekio ir kanalizacijos, patalpų vidaus dujotiekio, notes:
centrinio šildymo sistemas: nagrinėja brėžinius, numato
vietas vamzdynui išvedžioti; surenka, remontuoja ir
prižiūri vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynus,
šildymo sistemos vamzdžius, katilines ir sanitarines
technines sistemas, montuoja vandens valymo,
vandens, dujų bei šildymo apskaitos įtaisus; montuoja
vamzdynus bei jų mazgus, sujungimus suvirina dujų
suvirinimo aparatu; užbaigęs suvirinimą, išbando visą
sistemą – patikrina ar niekur nebėga vanduo, ar sandari
kanalizacija, ar sandarios sklendės, ar nėra dujų
nuotėkio ir kt. Darbai gali būti pavojingi sveikatai
(virindami cinkuotus vamzdžius, santechnikai turi
dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones), todėl
privalu mokėti naudotis specialia apranga, turėti akių
apsaugos priemones.

713621

Vidaus santechnikos vamzdynų ir įrenginių montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vidaus santechnikos vamzdynų ir įrenginių
montuotojas

Description:

713622

Santechnikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Santechnikas

Description:

713623

Technologinių vamzdynų ir įrenginių montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Technologinių vamzdynų ir įrenginių montuotojas

Description:

713624

Vandentiekio ir nuotekų tinklų šaltkalvis apeivis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Vandentiekio ir nuotekų tinklų šaltkalvis apeivis

7137

Pastatų ir kitokie elektrikai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pastatų ir kitokie elektrikai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pastatų ir kitokie elektrikai instaliuoja, prižiūri ir
remontuoja elektros tinklus ir panašią įrangą.
Atliekamos užduotys: (a) elektros laidų ir panašios
elektros įrangos montavimas, techninė priežiūra ir
remontas įvairios paskirties pastatuose: mokyklose,
ligoninėse, prekybos organizacijose, gyvenamuosiuose
namuose ir kituose statiniuose; (b) elektros įrangos
montavimas, techninė priežiūra ir remontas teatruose,
radijo ir televizijos studijose; (c) panašių užduočių
atlikimas; (d) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7137 01 Elektrikas 7137
02 Pastatų elektrikas 7137 03 Pastatų techninės
priežiūros elektrikas 7137 04 Pastatų remonto
elektrikas

Explanatory
notes:

713701

Elektrikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Montuoja, prižiūri ir remontuoja elektros ir analogiškų Explanatory
tinklų įrangą pastatuose ir įvairiuose statiniuose:
notes:
nagrinėja brėžinius ir techninių sąlygų parašus;
pritvirtina skirstomuosius skydus, saugiklių dėžes,
jungiklius, kitus elektros įrenginius ir apšvietimo įrangą;
įrengia elektros izoliacinius vamzdelius, pratempia per
juos laidus, praveda maitinimo kabelį, sujungia
instaliaciją su elektros energijos šaltiniu; naudojasi
indikatoriais, bandikliais, matuokliais, skaito brėžinius ir,
atsižvelgdamas į vartotojų poreikius, montuoja elektros
instaliaciją; montuoja laikinus elektros tinklus,
apšvietimo įrangą, sujungia visų tipų elektros laidus ir
kabelius, juos prijungia prie elektros tinklų; išmano
pagrindinius elektrotechnikos dėsnius, pagrindines
elektros montavimo medžiagas, jų paskirtį, moka
parengti instaliacijos trasas, išvedžioti lyninę ar atvirąją
instaliaciją, instaliaciją vamzdžiuose ar statybinių
konstrukcijų kanaluose, atviruose ir uždaruose loviuose;
gali nustatyti galios ir apšvietimo tinklo, paleidimo ir
reguliavimo aparatūros bei elektros variklių gedimo
priežastis ir šalinti pažeidimus. Išbando izoliaciją ir
veikimą, jeigu reikia, dar kartą suderina. Keičia
susidėvėjusius laidus, taiso defektus, atlieka techninę
priežiūrą. Darbas yra pavojingas ir labai atsakingas,
ypač tų, kurie dirba su aukštosios įtampos elektros
įrenginiais. Elektrikai dėvi specialią aprangą ir turi itin
griežtai laikytis darbų saugos, apsaugos nuo elektros ir
priešgaisrinės apsaugos reikalavimų.

713702

Pastatų elektrikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastatų elektrikas

Description:
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713703

Pastatų techninės priežiūros elektrikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastatų techninės priežiūros elektrikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Remontuoja ir techniškai prižiūri elektros tinklus ir kitą
elektros įrangą pramoniniuose ir prekybos pastatuose,
mokyklose, ligoninėse, gyvenamuosiuose namuose:
nagrinėja techninių sąlygų aprašus ir brėžinius;
nagrinėja tinklų, jungiklių, įvairių elektros prietaisų
mechanizmus; naudoja elektros tinklų schemas ir
diagramas, bandiklius, matuoklius ir kitą bandymų
įrangą; nustato gedimus, remontuoja, keičia
susidėvėjusias dalis, perdegusius saugiklius ir kitus
elektros perdavimo komponentus; išbando izoliaciją ir
įrangos veikimą, jeigu reikia, dar kartą suderina; tikrina
elektros tinklų veikimo sąlygas, užtikrina saugumą ir
griežtą tvarką, atitinkančią pastato statusą ir saugaus
eksploatavimo ar naudojimo taisyklių reikalavimus.
Keičia susidėvėjusius laidus, taiso defektus, atlieka
techninę priežiūrą. Gali įrengti naują elektros įrangos
sistemą, atnaujinti rites, tobulinti įrangą. Gali dirbti
pagal nustatytą techninės priežiūros programą.

Explanatory
notes:

713704

Pastatų remonto elektrikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastatų remonto elektrikas

Description:

713705

Pastatų elektros instaliacijos elektrikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastatų elektros instaliacijos elektrikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Montuoja pastatų elektros instaliaciją: nagrinėja
Explanatory
techninių sąlygų aprašus ir brėžinius; sienose išvedžioja notes:
laidus, juos pritvirtina, jei reikia, išvedžioja ir po
grindimis; įvelka į specialius vamzdelius, kad apsaugotų
nuo mechaninių poveikių; pritvirtina skirstomuosius
skydus, visą instaliaciją prijungia prie skirstomosios
dėžutės, surenka ir įrengia saugiklių dėžutes, jungiklius,
elektros lizdus, paruošia ir įrengia įvairių tipų
šviestuvus; naudojasi indikatoriais, bandikliais ir
kitokiais matuokliais, skaito brėžinius ir montuoja
instaliaciją atsižvelgdamas į vartotojų poreikius;
montuoja laikinus elektros tinklus, apšvietimo įrangą,
sujungia visų tipų elektros laidus ir kabelius, juos
prijungia prie elektros tinklų; išmano pagrindinius
elektrotechnikos dėsnius, pagrindines elektros
montavimo medžiagas, jų paskirtį, moka parengti
instaliacijos trasas, išvedžioti paslėptąją ar atvirąją
instaliaciją, instaliaciją vamzdžiuose ar statybinių
konstrukcijų kanaluose, atviruose ir uždaruose kabelių
loviuose; gali nustatyti galios ir apšvietimo tinklo,
paleidimo ir reguliavimo aparatūros bei elektros
variklių gedimo priežastis ir šalinti pažeidimus. Gali
atlikti remonto ir techninės priežiūros darbus
transformatorinėse.
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713706

Pastatų elektros įrangos techninės priežiūros elektrikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastatų elektros įrangos techninės priežiūros elektrikas

Description:

713707

Kasyklos elektrikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kasyklos elektrikas

Description:

713708

Neoninio apšvietimo elektrikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Neoninio apšvietimo elektrikas

Description:

713709

Scenos ir studijos elektrikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Scenos ir studijos elektrikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Montuoja, prižiūri ir remontuoja elektros įrangą,
Explanatory
apšvietimo sistemą teatrų, estradų scenose ir kitose
notes:
studijose: pagal scenarijaus reikalavimus parengia
spalvotos šviesos priemones ir jas pritvirtina prie
prožektorių; valdo kontrolinių šviesų ir jungiklių pultą;
šviesos efektams gauti, spalvotam apšvietimui įrengti
montuoja saugiklių dėžes, jungiklius, elektros lizdus,
paruošia ir įrengia įvairių tipų šviestuvus; gali nustatyti
tinklo, paleidimo ir reguliavimo aparatūros bei elektros
variklių gedimo priežastis ir šalinti pažeidimus. Prižiūri
ir remontuoja scenos arba studijos apšvietimo sistemą.

713710

Teatro elektrikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teatro elektrikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Montuoja, prižiūri ir remontuoja elektros įrangą,
Explanatory
apšvietimo sistemą teatruose: sienose išvedžioja laidus, notes:
juos pritvirtina, jei reikia, išvedžioja ir po grindimis;
pritvirtina skirstomuosius skydus, visą instaliaciją
prijungia prie skirstomosios dėžutės, montuoja ir
įrengia saugiklių dėžutes, jungiklius, elektros lizdus,
paruošia ir įrengia įvairių tipų šviestuvus; pagal
scenarijaus reikalavimus parengia spalvotos šviesos
priemones ir jas pritvirtina prie prožektorių; valdo
kontrolinių šviesų ir jungiklių pultą; sujungia su elektros
šaltiniu, išbando, ar gerai įrengta izoliacija. Dar kartą
patikrina ir, jeigu reikia, atlieka derinimo darbus; gali
nustatyti tinklo, paleidimo ir reguliavimo aparatūros bei
elektros variklių gedimo priežastis ir šalinti pažeidimus.
Prižiūri ir remontuoja scenos arba vaizdo įrangą,
reklaminį apšvietimą.
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713711

Skaičiavimo mašinų elektromonteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skaičiavimo mašinų elektromonteris

Description:

713713

Budintis elektrikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Budintis elektrikas

Description:

713714

Elektrikas akumuliatorininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrikas akumuliatorininkas

Description:

713715

Elektromonteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektromonteris

Description:

713716

Kabelių elektromonteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kabelių elektromonteris

Description:

714

Dažytojai, statybos konstrukcijų valytojai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Dažytojai, statybos konstrukcijų valytojai ir giminiškų
profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dažytojai, statybos konstrukcijų valytojai ir giminiškų
Explanatory
profesijų darbininkai ruošia paviršius, juos dažo ar
notes:
dengia panašiomis medžiagomis pastatus ir kitus
statinius, transporto priemones ar įvairius pagamintus
gaminius, klijuoja pastato vidines sienas ir lubas
tapetais, valo kaminus, išorines pastatų ir kitų statinių
sienas. Pagrindinės atliekamos užduotys: pastatų ar
kitų statinių paviršių paruošimas, dažymas ar dengimas
panašiomis medžiagomis; transporto priemonių ar
įvairių jau pagamintų gaminių dažymas ar lakavimas,
dažniausiai naudojant rankinius purkštuvus; vidaus
sienų ir lubų klijavimas tapetais, šilku ar kitomis
medžiagomis; kaminų valymas, pastatų ir kitų statinių
išorinių paviršių valymas. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbininkams. Šios grupės
profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius: 7141
Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai 7142
Lakuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai 7143
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Statinių konstrukcijų valytojai Profesijos priskiriamos 8
pagrindinei grupei ”Įrenginių, mašinų operatoriai ir
surinkėjai”, jei pagrindinis dalykas, kurio reikia darbo
užduotims atlikti, yra mechanizmų ir mašinų, kurios
valdomos ar su kuriomis dirbama, išmanymas ir
patyrimas šioje srityje. Profesijos priskiriamos 9
pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti darbininkai“, jei
atliekamos užduotys yra paprastos ir kasdieninės, jei
joms atlikti dažniausiai reikia rankinio naudojimo
įrankių, fizinių pastangų, jei ankstesnis patyrimas ar
darbo išmanymas nėra būtini dalykai, kai reikia tik
minimalios asmeninės iniciatyvos ar sprendimų.
7141

Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai ruošia
Explanatory
pastatų ir kitų statinių paviršius dažymui, dažo
notes:
apsauginiais, dekoratyviniais dažais ir kitomis
medžiagomis, klijuoja pastatų vidaus sienas ir lubas
tapetais, šilku ir kitomis medžiagomis. Atliekamos
užduotys: (a) pastatų paviršių valymas ir paruošimas
dažymui ar klijavimui tapetais; (b) pastatų paviršių,
įrenginių ar instaliacijos dalių dažymas, purškimas ar
lakavimas dažais, laku, šelaku ir kitomis medžiagomis;
(c) reikiamo tapetų, šilko ir kitų medžiagų kiekio
įvertinimas bei jų klijavimas ant pastatų ar laivų sienų ir
lubų; (d) laivų korpusų ir metalinių konstrukcijų,
plieninių pastatų, tiltų ir metalinių konstrukcijų karkasų
dažymas ar purškimas dažais, suriku, bitumine emulsija
ir kitomis medžiagomis; (e) panašių užduočių atlikimas;
(f) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 7141 01 Statinių dažytojas teptuku
7141 02 Statinių išorės dažytojas 7141 03 Pastatų
dažytojas 7141 04 Medinių gaminių dažytojas

714101

Statinių dažytojas teptuku

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statinių dažytojas teptuku

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pastatų dažymo tikslas – apsaugoti pastatą nuo
Explanatory
nepalankių išorinių sąlygų. Statybų dažytojas dažo
notes:
medinius, metalinius, tinkuotus paviršius: vidaus ir
išorės apdailos darbams naudoja dažus, laką ir kitas
medžiagas; gruntuodamas ir apdorodamas
apsauginėmis medžiagomis, ruošia pastatų išorines ir
vidines sienas; parenka laką ar kitas dengiamąsias
medžiagas arba maišo dažus laikydamasis atitinkamų
specifikacijų; norimai spalvai gauti naudoja pigmentus;
pasistato kopėčias, o prireikus – pastolius iki 5 m.;
vieliniu šepečiu, švitriniu audeklu arba abrazyvine
medžiaga nuvalo senus dažus; dažams nuvalyti gali
naudoti tirpiklius; glaisto įtrūkius, ertmes; naudoja
glaistą, plastiką, medieną ar kitokias medžiagas;
naudoja specialų tirpalą medžio šakoms užmaskuoti;
naudoja maskuojančią lipnią juostą tose vietose,
kuriose nebus dažoma; teptuku ant sienų užtepa keletą
dengiamosios medžiagos sluoksnių; padengtą paviršių
šlifuoja abrazyvine medžiaga ar švitriniu popieriumi.
Gali nudažyti įvairius pastato sutvirtinimus, dažyti
tvoras ir kitus objektus.
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714102

Statinių išorės dažytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statinių išorės dažytojas

Description:

714103

Pastatų dažytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastatų dažytojas

Description:

714104

Medinių gaminių dažytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medinių gaminių dažytojas

Description:

714105

Metalinių gaminių dažytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalinių gaminių dažytojas

Description:

714106

Meninio filmo dekoracijų dažytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Meninio filmo dekoracijų dažytojas

Description:

714107

Laivo korpuso dažytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo korpuso dažytojas

Description:

714108

Scenos dekoracijų dažytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Scenos dekoracijų dažytojas

Description:

714109

Plieninių konstrukcijų dažytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plieninių konstrukcijų dažytojas

Description:

Aiškinamosios

Dažymo tikslas – apsaugoti konstrukcijas nuo

Explanatory
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pastabos:

nepalankių išorinių sąlygų bei korozijos: dažais ir
notes:
kitomis apsauginėmis medžiagomis padengia,
plieninius pastatų karkasus, sandėliavimo rezervuarus ir
kitokias metalines konstrukcijas; išorinius darbus atlieka
stovėdamas ant pastolių, pristatomų kopėčių,
keliamuosiuose lopšiuose; nuvalo nešvarumus nuo
apdorojamo paviršiaus, seniems dažams nuvalyti
naudoja tirpiklius, senus dažus gali nudeginti litavimo
lempa, prieš dažydamas sulygina paviršių; dažomą
paviršių gruntuoja ir apdoroja apsauginėmis
medžiagomis, užtepa dažus ar kitas medžiagas,
kuriomis galima apdoroti plienines konstrukcijas;
parenka laką ar kitas dengiamąsias medžiagas arba
maišo dažus laikydamasis atitinkamų specifikacijų.
Darbo aplinka gali būti purvina ir dulkėta, purkšdami
dažus ir kitas medžiagas dažytojai naudoja
respiratorius, kadangi jos gali dirginti gerklę, akis ir
odą. Darbininkai aprūpinami specialia apranga. Rizika
darbe susijusi su darbu tam tikrame aukštyje, todėl
aukštybininkai aprūpinami saugos diržais.

714110

Pastatų dažytojas dekoruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastatų dažytojas dekoruotojas

Description:

714111

Sienų apdailos dažytojas dekoruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sienų apdailos dažytojas dekoruotojas

Description:

714112

Sienų dangos dažytojas dekoruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sienų dangos dažytojas dekoruotojas

Description:

714113

Sienų apmušalų dažytojas dekoruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sienų apmušalų dažytojas dekoruotojas

Description:

714114

Sienų apmušėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sienų apmušėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Sienų apmušėjas klijuoja apmušalus ant pastatų sienų
bei lubų: vandeniu bei cheminiais skiedikliais nuima
senus apmušalus; nuvalo paviršių, tinku užglaisto
įtrūkius ir ertmes, sulygina paviršių; išmatuoja
klijuojamą plotą, supjausto apmušalų ritinius
atkarpomis, maišo klijus, tepa juos ant apmušalų;
klijuoja apmušalų juostas ant sienų ir lubų,

Explanatory
notes:
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pritaikydamas kraštus ir piešinį; Paviršių išlygina
šepečiu arba veltinio ritinėliu. Apdailina apmušalų
galus, apkarpo pagal grindų, durų ar langų linijas. Gali
klijuoti audinį ar analogiškas medžiagas.
714115

Statinių dažytojas purkštuvu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statinių dažytojas purkštuvu

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pastatų dažymo tikslas – apsaugoti pastatą nuo
Explanatory
nepalankių išorinių sąlygų. Dažo medinius, metalinius, notes:
tinkuotus paviršius: vidaus ir išorės apdailos darbams
naudoja dažus, laką ir kitas medžiagas: ruošia pastatų
išorines ir vidines sienas gruntuodamas ir
apdorodamas jas apsauginėmis medžiagomis; parenka
laką ar kitas dengiamąsias medžiagas arba maišo dažus
laikydamasis atitinkamų specifikacijų; norimai spalvai
gauti naudoja pigmentus; išorinius darbus atlieka
stovėdamas ant pastolių, pristatomų kopėčių,
keliamuosiuose lopšiuose; vieliniu šepečiu, švitriniu
audeklu arba abrazyvine medžiaga nuvalo senus dažus;
dažams nuvalyti gali naudoti tirpiklius; glaisto įtrūkius,
ertmes; naudoja glaistą, plastiką, medieną ar kitokias
medžiagas; naudoja specialų tirpalą medžio šakoms
užmaskuoti; naudoja maskuojančią lipnią juostą tose
vietose, kuriose nebus dažoma; paruoštais dažais
užpildo purkštuvo rezervuarą ir juo purškia dažus ant
dažomo paviršiaus; padengtą paviršių šlifuoja
abrazyvine medžiaga ar švitriniu popieriumi. Gali
nudažyti įvairius pastato sutvirtinimus, dažyti tvoras ir
kitus objektus.

714116

Balintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Balintojas

Description:

714117

Vagonų cisternų dažytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vagonų cisternų dažytojas

Description:

714118

Apdailininkas mozaikininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apdailininkas mozaikininkas

Description:

714120

Apdailininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apdailininkas

Description:

Aiškinamosios

Apdailininkas rankiniu ir mechanizuotu būdu tinkuoja

Explanatory
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pastabos:

paviršius paprastu, apdailiniu ar dekoratyviniu tinku@. notes:
Įvairius paviršius nudažo dažais, prie sienų bei grindų
klijuoja plyteles, įvairiais apmušalais padengia pastatų
vidines sienas: išmano apdailos (tinkavimo, dažymo,
plytelių klojimo, apmušalų klijavimo) darbams
naudojamų medžiagų savybes bei tinkavimo, dažymo,
plytelių klojimo ir apmušalų klijavimo būdus; skaito
statybinius brėžinius ir eskizus; kloja klojinius; pastato
iki 5 m aukščio pastolius; pagamina tinkavimo
skiedinius, glaistus, paruošia dažus, klijus; paruošia
paviršius tinkavimui, dažymui, plytelių klojimui ir
apmušalų klijavimui; rankiniu būdu tinkuoja įvairius
paviršius; įvairiais dažais dažo paviršius; klijuoja plyteles
ir apmušalus; atlieka mechanizuotus tinkavimo ir
dažymo darbus; apdailos darbus dirba ir žiemos metu;
apskaičiuoja reikalingų medžiagų kiekį atitinkamiems
apdailos darbams; laikosi darbų saugos, sanitarijos ir
priešgaisrinės saugos reikalavimų.

7142

Lakuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Lakuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Lakuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai dažo
transporto priemones, pavyzdžiui, automobilius,
autobusus ar sunkvežimius, ar dengia metalinius,
medinius ar kitus pagamintus gaminius apsauginiais
emalio ar lako sluoksniais, dažniausiai naudodami
rankinį purkštuvą. Atliekamos užduotys: (a)
automobilių, autobusų, sunkvežimių ar kitų transporto
priemonių dažymas, lakavimas ar dengimas kitais
apsauginiais sluoksniais; (b) metalinių, medinių ir kitų
gaminių padengimas dažais ar apsauginiais emalio ar
lako sluoksniais, dažniausiai naudojant rankinį
purkštuvą; (c) panašių užduočių atlikimas; (d)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 7142 01 Transporto priemonių
lakuotojas 7142 02 Pramonės gaminių dažytojas 7142
03 Transporto priemonių dažytojas 7142 04 Metalo
purškėjas

Explanatory
notes:

714201

Transporto priemonių lakuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto priemonių lakuotojas

Description:

714202

Pramonės gaminių dažytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pramonės gaminių dažytojas

Description:

714203

Transporto priemonių dažytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto priemonių dažytojas

Description:

Aiškinamosios

Dažo transporto priemones - automobilius, autobusus, Explanatory
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pastabos:

sunkvežimius: naudodamas tirpiklius ar kitas chemines
medžiagas pašalina senus dažus arba pažeistą
ankstesnį dažų sluoksnį; užtepa dažų pagrindą ir
išlygina paviršių; apdengia stiklus, chromuotas ir kitas
vietas, kurių nereikia dažyti; sumaišo dažus, gauna
pageidaujamą spalvą; dažo transporto priemones ar jų
dalis purkštuvu. Gali poliruoti nudažytus paviršius.

714204

Metalo purškėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo purškėjas

Description:

714205

Pramonės gaminių lakuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pramonės gaminių lakuotojas

Description:

714206

Metalo lakuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo lakuotojas

Description:

7143

Statinių konstrukcijų valytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Statinių konstrukcijų valytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Statinių konstrukcijų valytojai valo suodžius iš kaminų,
valo pastatų ir kitų statinių išorę. Atliekamos užduotys:
(a) suodžių iš kaminų, dūmtraukių ir jungiamųjų
vamzdžių valymas; (b) akmeninių, plytinių, metalinių ir
kitokių išorinių paviršių valymas chemikalais, garo ar
smėlio srove; (c) panašių užduočių atlikimas; (d)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 7143 01 Kaminkrėtys 7143 02
Pastatų interjero valytojas 7143 03 Dūmtakių valytojas
7143 04 Dezinsekcijos tarnybos darbuotojas

Explanatory
notes:

714301

Kaminkrėtys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kaminkrėtys

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pašalina suodžius iš dūmtraukių, kaminų ir jungiamųjų Explanatory
vamzdžių: valant dūmtraukius išima vamzdį, jungiantį
notes:
katilinę su dūmtraukiu, išvalo vamzdį šluota su ilga
rankena ir pakeičia vamzdį; valant kaminus uždaro
židinį ir kitas angas, dūmtraukiu žemyn nuleidžia maišą
su svarmeniu, kuris traukiamas aukštyn išsiplečia ir
nugrando suodžius nuo vidinių kamino sienų; arba valo
kamino vidų išilgai jo aukštyn-žemyn stumdydamas
šluotą su ilga rankena, arba pririšus tokią šluotą prie
virvės; valo kamino gaubtuvą; gali valyti katilines.
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714302

Pastatų interjero valytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastatų interjero valytojas

Description:

714303

Dūmtraukių valytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dūmtraukių valytojas

Description:

714304

Dezinsekcijos tarnybos darbuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dezinsekcijos tarnybos darbuotojas

Description:

714305

Pastatų išorės valytojas smėliasraute

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastatų išorės valytojas smėliasraute

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Garo ir smėlio srove valo išorinius akmens, plytų ir
Explanatory
metalo konstrukcijų paviršius : stato pastolius, nuveža
notes:
vandens ir smėlio tiekimo įrangą į darbo vietą;
sureguliuoja smėlio srautą valdančią įrangą; pritaiko
papildomą įrangą, kuri vienu metu tiekia smėlį ir
vandenį valymui; atidaro vožtuvus ir nukreipia smėlio
bei vandens sroves į valomą paviršių; nuplauna smėlėtą
paviršių vandeniu. Pakeičia susidėvėjusias įrangos
detales. Gali valyti paviršius garo srove, šepečiais,
grandikliais arba cheminiais tirpalais. Gali mentele
rievėti cemento skiedinio siūles mūro statiniuose.

714306

Pastato paviršiaus valytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastato paviršiaus valytojas

Description:

72

Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogrupis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir giminiškų
profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir giminiškų
Explanatory
profesijų darbininkai lieja, virina, lydo, kala ir kitais
notes:
būdais formuoja metalą, stato, prižiūri ir remontuoja
sunkias metalines konstrukcijas, derina stakles,
montuoja, prižiūri ir remontuoja mašinas ir
mechanizmus, tarp jų variklius ir transporto priemones,
elektrinę ir elektroninę įrangą, arba gamina įrankius ir
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įvairius nebrangiųjų metalų gaminius. Darbas
atliekamas rankomis arba rankinio valdymo ir kitais
įrankiais, kuriais siekiama sumažinti fizinių jėgų ir laiko
sąnaudas, kurių reikia tam tikroms užduotims atlikti, ir
pagerinti gaminių kokybę. Šio pagrindinio pogrupio
darbininkai turi išmanyti apie darbo organizavimą,
naudojamas medžiagas ir įrankius bei apie galutinio
produkto paskirtį ir jo savybes. Šio pagrindinio
pogrupio darbininkų pagrindinės atliekamos užduotys:
liejimo formų ir gurgučių metalo liejimui gamyba;
metalo liejimas, virinimas ir formavimas; sunkių
metalinių statinių ir įrenginių surinkimas, statyba,
priežiūra ir remontas; plieno ir kitų nebrangiųjų metalų
kalimas ir formavimas, kad iš jų būtų galima gaminti
mechanizmus, įrankius ir kitus gaminius; staklių
derinimas, kad operatoriai galėtų su jomis dirbti, arba
derinimas ir valdymas; pramonės įrenginių, mašinų,
tarp jų variklių ir transporto priemonių, elektrinės,
elektroninės ir kitos įrangos montavimas, priežiūra ir
remontas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pagrindinio pogrupio profesijos
toliau skirstomos į tokias grupes: 721 Metalo liejikai,
formuotojai, suvirintojai, skardininkai, metalo
konstrukcijų ruošėjai, montuotojai ir giminiškų
profesijų darbininkai 722 Kalviai, įrankininkai ir
giminiškų profesijų darbininkai 723 Mašinų mechanikai
ir derintojai 724 Elektrmechaninių ir elektroninių
įrenginių mechanikai ir derintojai Profesijos
priskiriamos 8 pagrindinei grupei ”Įrenginių, mašinų
operatoriai ir surinkėjai”, jei pagrindinis dalykas, kurio
reikia darbo užduotims atlikti, yra mechanizmų ir
mašinų, kurios valdomos ar su kuriomis dirbama,
išmanymas ir patyrimas šioje srityje. Profesijos
priskiriamos 9 pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti
darbininkai“, jei atliekamos užduotys yra paprastos ir
kasdieninės, jei joms atlikti dažniausiai reikia rankinio
naudojimo įrankių, fizinių pastangų, jei ankstesnis
patyrimas ar darbo išmanymas nėra būtini dalykai, kai
reikia tik minimalios asmeninės iniciatyvos ar
sprendimų.
721

Metalo liejikai, formuotojai, suvirintojai, skardininkai, metalo konstrukcijų ruošėjai, montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Metalo liejikai, formuotojai, suvirintojai, skardininkai,
metalo konstrukcijų ruošėjai, montuotojai ir giminiškų
profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Metalo liejikai, formuotojai, suvirintojai, skardininkai,
Explanatory
metalo konstrukcijų ruošėjai, montuotojai ir giminiškų notes:
profesijų darbininkai gamina liejimo formas bei
formavimo gurgučius metalo liejimui; virina ir pjauna
metalines detales, gamina ir taiso gaminius iš skardos,
stato, prižiūri ir remontuoja sunkias metalines
konstrukcijas, įrenginius, vagonus ar panašią įrangą,
atlieka panašius darbus po vandeniu. Pagrindinės
atliekamos užduotys: metalo liejimo formų ir gurgučių
gamyba; metalinių dalių liejimas, virinimas ir
formavimas; gaminių iš skardos (metalo lakštų),
pavyzdžiui, plieno, alavo ar žalvario skardos, gamyba ir
taisymas; sunkių metalinių konstrukcijų, įrenginių,
vagonų ir panašios įrangos instaliavimas, montavimas,
priežiūra ir remontas; panašių darbų atlikimas po
vandeniu. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbininkams. Šios grupės profesijos toliau skirstomos į
tokius pogrupius: 7211 Metalo liejikai ir liejimo formų
gamintojai 7212 Suvirintojai 7213 Valcuotojai,
skardininkai ir giminiškų profesijų darbininkai 7214
Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai 7215
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Takelažininkai, lynų montuotojai ir sujungėjai 7216
Narai ir darbininkai povandenininkai Profesijos
priskiriamos 8 pagrindinei grupei ”Įrenginių, mašinų
operatoriai ir surinkėjai”, jei pagrindinis dalykas, kurio
reikia darbo užduotims atlikti, yra mechanizmų ir
mašinų, kurios valdomos ar su kuriomis dirbama,
išmanymas ir patyrimas šioje srityje. Profesijos
priskiriamos 9 pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti
darbininkai“, jei atliekamos užduotys yra paprastos ir
kasdieninės, jei joms atlikti dažniausiai reikia rankinio
naudojimo įrankių, fizinių pastangų, jei ankstesnis
patyrimas ar darbo išmanymas nėra būtini dalykai, kai
reikia tik minimalios asmeninės iniciatyvos ar
sprendimų.
7211

Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai gamina
Explanatory
metalo liejimo formas ir gurgučius. Atliekamos
notes:
užduotys: (a) metalo liejimo formų gamyba rankiniu
būdu arba naudojant pagalbinius mechanizmus, mažas
liejimo formas gaminant prie darbastalio, o didesnes –
liejyklose ar liejimo kriauklėse; (b) gurgučių, naudojamų
metalinėse formose, gamyba; (c) panašių užduočių
atlikimas; (d) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7211 01 Liejinių kokybės
kontrolierius 7211 02 Metalo pilstytojas kaušu 7211 03
Metalo liejinių formuotojas mašininiu būdu 7211 04
Metalo liejinių formuotojas rankiniu būdu

721101

Liejinių kokybės kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Liejinių kokybės kontrolierius

Description:

721102

Metalo pilstytojas kaušu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo pilstytojas kaušu

Description:

721103

Metalo liejinių formuotojas mašininiu būdu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo liejinių formuotojas mašininiu būdu

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Rankiniu būdu ant varstoto gamina smėlio formas
smulkiems metalo liejiniams gaminti: ant varstoto į
formos dugną įdeda pusę šablono; rankiniu būdu
užpila smulkaus smėlio arba molio; apverčia formą,
išima pagrindą, paviršių pabarsto milteliais, pritvirtina
antrąją šablono pusę ir pakartoja smėlio pylimo
operaciją; ištraukia šabloną, išraižo kanalus skystam
metalui pilti į formą, formoje nustato šerdies vietą,
pritvirtina piltuvą ir sujungia jį su apsauginiu smėliu.
Gali pradurti formoje angas dujoms išleisti. Gali pilti

Explanatory
notes:
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skystą metalą į formą. Gali dirbti prie ypatingo tipo
varstoto ir būti atitinkamai paskirtas darbui. Gali lieti
spalvotųjų metalų šablonus , kurie bus panaudoti
aukštos kokybės liejiniams.
721104

Metalo liejinių formuotojas rankiniu būdu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo liejinių formuotojas rankiniu būdu

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Rankiniais formavimo instrumentais lenkia, suteikia
Explanatory
formą metalo ruošiniams ir plokštėms: nagrinėja
notes:
brėžinius ir gaminamo daikto techninių sąlygų aprašus;
ant formuojamos medžiagos ir ant formavimo staklių
pažymi linijas ir taškus; prie formavimo staklių
pritvirtina šablonus ir kitus prietaisus, pažyminčius
gaminamo daikto linijas; jei reikia, kaitina metalą;
naudoja pneumatinį plaktuką, reples bei kitus darbo
instrumentus; matuokliais tikrina formos taisyklingumą.
Gali naudoti rievintuvus, plakančias, išlenkiančias,
antbriaunius darančias mašinas ir įrenginius. Gali lieti
tam tikrų rūšių detales ir dirbti pagal specializaciją.

721105

Metalo liejinių formuotojas retortinėje krosnyje

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo liejinių formuotojas retortinėje krosnyje

Description:

721106

Metalo liejinių formuotojas liejimo duobėse ir formadėžėse būdu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo liejinių formuotojas liejimo duobėse ir
formadėžėse būdu

Description:

721107

Metalo liejinių formuotojas formadėžėse

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo liejinių formuotojas formadėžėse

Description:

721108

Metalo liejinių formuotojas voninėje krosnyje

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo liejinių formuotojas voninėje krosnyje

Description:

721109

Metalo gurgutininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo gurgutininkas

Description:
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721110

Formavimo ruošinių ruošėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Formavimo ruošinių ruošėjas

Description:

7212

Suvirintojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Suvirintojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Suvirintojai virina ir pjauna metalines dalis dujų liepsna, Explanatory
elektros lanko ir kitais karščio šaltiniais, kurie išlydo ir
notes:
pjauna arba išlydo ir sujungia metalo gaminius.
Atliekamos užduotys: (a) metalinių dalių virinimas dujų
liepsna, elektros lanku, termito mišiniu ar kitais būdais;
(b) varžinių suvirinimo mašinų valdymas; (c) litavimo
lempų naudojimas gaminant ir remontuojant švininius
aptaisus, vamzdžius, grindis ir kitas detales iš švino; (d)
metalinių detalių litavimas ar sutvirtinimas cinko ir
vario lydiniu; (e) metalinių dalių pjovimas naudojant
dujų ar elektros suvirinimo aparatus; (f) metalinių
detalių sujungimas rankiniu lituokliu; (g) panašių
užduočių atlikimas; (h) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7212
01 Lituotojas kietuoju lydmetaliu 7212 02 Lituotojas
liepsna (kietuoju lydmetaliu) 7212 03 Lituotojas
krosnyje (kietuoju lydmetaliu) 7212 04 Lituotojas
indukciniu būdu (kietuoju lydmetaliu)

721201

Lituotojas kietuoju lydmetaliu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lituotojas kietuoju lydmetaliu

Description:

721202

Lituotojas liepsna (kietuoju lydmetaliu)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lituotojas liepsna (kietuoju lydmetaliu)

Description:

721203

Lituotojas krosnyje (kietuoju lydmetaliu)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lituotojas krosnyje (kietuoju lydmetaliu)

Description:

721204

Lituotojas indukciniu būdu (kietuoju lydmetaliu)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lituotojas indukciniu būdu (kietuoju lydmetaliu)

Description:
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721205

Švino pjaustytojas dujomis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Švino pjaustytojas dujomis

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gamina švino detales ir vamzdžius naudodamas
Explanatory
pjovimo ir formavimo įrankius: apžiūri montuojamas
notes:
švino dalis; montuoja ir remontuoja švino lydymo
rezervuarus, vamzdžius, švininius tvirtiklius ir kitą švino
įrangą; skaito darbo brėžinius, pagal techninių sąlygų
aprašus pjausto šviną, sujungia dalis, plėsdamas arba
kaldamas vieną ant kitos; taiso deformuotas vietas,
metalu užpildo įtrūkius, valo cheminėmis medžiagomis,
apipjausto ir sulygina sujungiamus kraštus; nuvalo
paviršių, nušlifuoja.

721206

Suvirintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Suvirintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Suvirintojai suvirina plastikus, įvairias metalines detales: Explanatory
suvirina detales dujiniu arba elektros suvirinimo
notes:
aparatu, specialiu plastikų suvirinimo ar litavimo
aparatu; pagal brėžinius ir kitus specifinius požymius
nustato darbų atlikimo tvarką; apžiūri ir paruošia dalis,
kurias reikia suvirinti, numato suvirinimo būdus,
parengia suvirinimo darbo vietas dujiniam ar rankiniam
elektriniam suvirinimui ir pjovimui arba pusiau
automatiniam suvirinimui; dirba dujinio ir elektrinio
pjaustymo įranga, atsižvelgdamas į suvirinimo ar
pjovimo būdą, detalių padėtį erdvėje, metalo cheminę
sudėtį, parenka pjovimo ir suvirinimo režimus;
lituodami suvirintojai naudoja išlydytą metalą,
susidariusį suvirinimo vonelėje, arba laiko elektrodą
prie apdorojamojo gaminio ir sudaro elektros lanką,
reguliuodami įtampą ir elektros srovės stiprį; traukia
liepsną ir suvirinimo vonelę išilgai sujungimo siūlės
arba manipuliuoja kreipdami elektrodą; leidžia metalui
atvėsti; valo ir šlifuoja suvirintas dalis, apžiūri ir pašalina
defektus; lituodami autogenu, suvirintojai naudoja
acetileno arba propano dujas, deguonį bei suvirinimo
vielą; liepsna įkaitina detalę iki reikiamos temperatūros,
po to išlydyta suvirinimo viela užlieja reikalingą vietą ar
jungtis, atvėsus suvirinta vieta arba suvirinimo siūlė
patikrinama; litavimui naudojamos litavimo lempos,
lituokliai, lydmetaliai. Paviršiai turi būti švarūs, jei reikia,
riebalai pašalinami druskos rūgtimi. Plastikinėms
detalėms suvirinti naudojami specialūs pistoletai,
lituokliai, plastikų strypeliai. Automobilių pramonėje
plačiai naudojamas ir sąlytinis suvirinimas elektra.
Suvirinimo patalpos turi būti gerai vėdinamos. Virinant
būtina dėvėti specialią aprangą, naudoti akių apsaugos
priemones, o virinant elektra – viso veido apsaugos
kaukę.

721207

Litavimo operatorius derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Litavimo operatorius derintojas

Description:
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721208

Juvelyrinių dirbinių litavimo operatorius derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Juvelyrinių dirbinių litavimo operatorius derintojas

Description:

721209

Metalų litavimo operatorius derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalų litavimo operatorius derintojas

Description:

721210

Kampinių siūlių suvirintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kampinių siūlių suvirintojas

Description:

721211

Lituotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lituotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Lituotojas naudoja išlydytą metalą iš suvirinimo vonelės Explanatory
arba laiko elektrodą prie apdorojamojo gaminio ir
notes:
sudaro elektros lanką, reguliuodamas įtampą ir elektros
srovės stiprį: traukia liepsną ir suvirinimo vonelę išilgai
sujungimo siūlės arba manipuliuoja kreipdamas
elektrodą; leidžia metalui atvėsti; valo ir šlifuoja
sulituotas dalis, apžiūri ir pašalina defektus; lituodamas
autogenu, lituotojas naudoja acetileno arba propano
dujas, deguonį bei suvirinimo vielą; liepsna įkaitina
detalę iki reikiamos temperatūros, po to suvirinimo
viela užlieja reikalingą vietą ar jungtis, atvėsus sulituota
vieta patikrinama; lituojant naudojamos litavimo
lempos, lituokliai, lydmetaliai. Paviršiai turi būti švarūs,
jei reikia, riebalai pašalinami druskos rūgtimi.
Suvirinimo patalpos turi būti gerai vėdinamos. Lituojant
būtina dėvėti specialią aprangą, naudoti akių apsaugos
priemones, o virinant elektra – viso veido apsaugos
kaukę.

721212

Lituotojas litavimo lempa

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lituotojas litavimo lempa

Description:

721213

Suvirintojas sąlytiniu [kontaktiniu] būdu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Suvirintojas sąlytiniu [kontaktiniu] būdu

Description:
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721214

Suvirintojas varžiniu būdu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Suvirintojas varžiniu būdu

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Suvirina ir sujungia metalo dalis, kai jomis teka elektros Explanatory
srovė: išnagrinėja brėžinius ir kitus techninių sąlygų
notes:
dokumentus, paruošia metalines dalis, kurios turi būti
suvirintos elektrodais; jungiamosios dalys dedamos
arba suspaudžiamos tarp cilindrinių elektrodų; įjungia
suvirinimo mašiną, elektrodais leidžia elektros srovę ;
stebi sulydymo operaciją ir trukmę, reikalingą metalui
sulituoti; nuvalo ir nušlifuoja varžinio kaitinimo bei
spaudimo būdu suvirintas dalis. Gali valdyti
elektrokibirkštinio arba sprogdinamojo suvirinimo
įrangą. Gali valdyti metalo varžinio litavimo arba
suvirinimo mašiną.

721215

Siūlių suvirintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Siūlių suvirintojas

Description:

721216

Suvirintojas elektra

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Suvirintojas elektra

Description:

721217

Suvirintojas elektros lanku

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Suvirintojas elektros lanku

Description:

721218

Suvirintojas elektros kibirkštimi

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Suvirintojas elektros kibirkštimi

Description:

721219

Suvirintojas dujomis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Suvirintojas dujomis

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Suvirina metalines dalis dujų liepsna: skaito brėžinius,
surenka ir išnagrinėja detales, parenka suvirinimo
metodą; paruošia suvirinamų dalių paviršius; litavimo
lempą priglaudžia prie litavimo vamzdelio, įjungęs
reguliuoja dujų srovę; įkaitina dalis iki lydymosi
temperatūros, lituoja jas naudodamas skystą metalą iš
suvirinimo vonelės, traukia liepsną ir suvirinimo vonelę

Explanatory
notes:
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išilgai sujungimo vietos; išvalo ir nušlifuoja suvirintą
paviršių. Gali pažymėti dalis ir supjaustyti metalą prieš
suvirinimą. Gali specializuotis pagal suvirinamo metalo
rūšį.
721220

Suvirintojas dujomis ir elektra

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Suvirintojas dujomis ir elektra

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Metalų suvirintojas bei pjaustytojas elektra ir dujomis
Explanatory
gali rankiniu būdu suvirinti nesudėtingas konstrukcijas notes:
ir detales: rankiniu dujiniu, lankiniu ir plazminiu
suvirinimo būdu suvirina plienines konstrukcijas ir
detales; atlieka detalių arba konstrukcijų sukabinimą
visose suvirinimo siūlės erdvės padėtyse; užliejimu ir
apvirinimu šalina detalės defektus: įtrūkius ir didelį
siūlės paviršiaus grublėtumą; atlieka deguoniniolankinio ir plazminio-lankinio pjaustymo darbus
žemutinėje ir vertikalioje sujungimų suvirinimo
padėtyje; įkaitina gaminius ir detales prieš suvirinimą
bei tiesinimą; pjausto plieno ruošinius propano-butano
ir deguonies liepsna; skaito brėžinius, ekonomiškai
naudoja žaliavas, medžiagas, energijos išteklius;
paruošia įrenginius, įrankius, įtaisus darbui ir juos
tinkamai prižiūri, racionaliai parengia darbo vietą.

721221

Suvirintojas elektra rankiniu būdu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Suvirintojas elektra rankiniu būdu

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Rankiniais įtaisais elektros lanku suvirina metalines
Explanatory
dalis: parenka elektrodus ir juos pritvirtina prie laikiklio; notes:
sudeda dalis, paruošia jų paviršių; prijungia lituoklio
galą prie apdorojamos detalės, įjungia energijos šaltinį;
laiko elektrodą per atstumą nuo apdorojamojo
gaminio ir sudaro elektros lanką; nukreipia elektrodą
lituojamos linijos link ir suvirina dalis; reguliuoja
elektros energijos tiekimą, kad pakankamas lydyto
metalo kiekis padengtų lituojamąjį paviršių; nuvalo ir
nušlifuoja suvirintas detales. Dalims sulituoti gali
naudoti anglies elektrodus rankiniu būdu tiekdamas
skystą metalą iš suvirinimo vonelės. Gali pažymėti dalis
prieš suvirinimą ir dirbti naudodamasis brėžiniais bei
kitais dokumentais.

721222

Metalo pjaustytojas [pjūklais, žirklėmis, staklėmis, presais]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo pjaustytojas [pjūklais, žirklėmis, staklėmis,
presais]

Description:

721223

Metalo pjaustytojas dujomis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo pjaustytojas dujomis

Description:
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721224

Suvirintojas taškiniu būdu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Suvirintojas taškiniu būdu

Description:

721225

Suvirintojas termitiniu būdu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Suvirintojas termitiniu būdu

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Metalines dalis suvirina naudodamas degančius
Explanatory
termitus: pagal brėžinius ir kitus techninių sąlygų
notes:
dokumentus išsiaiškina darbų atlikimo reikalavimus;
apžiūri dalis, kurias reikia suvirinti, numato suvirinimo
būdus; parengia metalinių dalių molio formas, kuriomis
apdeda lituojamas dalis; uždega termitą ir jo
komponentuose esantis metalas pradeda lydytis;
nukreipia termito srovę ant lituojamų dalių; leidžia
metalui atvėsti; nuvalo ir nušlifuoja sulituotą paviršių,
apžiūri ir pašalina defektus.

721226

Šaltkalvis suvirintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaltkalvis suvirintojas

Description:

7213

Valcuotojai, skardininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Valcuotojai, skardininkai ir giminiškų profesijų
darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Valcuotojai, skardininkai ir giminiškų profesijų
Explanatory
darbininkai gamina, montuoja ir remontuoja gaminius notes:
ar gaminių dalis iš lakštinio metalo, pavyzdžiui, plieno,
vario, alavo, žalvario, aliuminio, cinko ar galvanizuotos
geležies lakštų. Atliekamos užduotys: (a) metalo lakšto
paruošimas ir pažymėjimas pjovimui ir formavimui; (b)
namų apyvokos, dekoratyvinių gaminių ir kitų
reikmenų iš alavo, vario ir lengvųjų lydinių gamyba ir
remontas; (c) katilų, cisternų, statinių, rezervuarų ir
panašių konteinerių gamyba bei remontas; (d)
automobilių ir lėktuvų dalių, pagamintų iš metalo
lakštų, montavimas ir remontas; (e) panašių užduočių
atlikimas; (f) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7213 01 Orlaivio
plokščių kalėjas 7213 02 Transporto priemonių plokščių
kalėjas 7213 03 Katilų šaltkalvis 7213 04 Varkalys
[varininkas]

721301

Orlaivio plokščių kalėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Orlaivio plokščių kalėjas

Description:
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721302

Transporto priemonių plokščių kalėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto priemonių plokščių kalėjas

Description:

721303

Katilų šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Katilų šaltkalvis

Description:

721304

Varkalys [varininkas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Varkalys [varininkas]

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Rankomis arba mašina gamina, montuoja ir
remontuoja vario ar lengvųjų jo lydinių gaminius:
specializuojasi vario ir lengvųjų lydinių dirbinių
gamyboje; iš varinių vamzdžių gamina konteinerius,
nutekamuosius ar kitokius vamzdžius, variklių gaubtus;
pagal brėžinius ir techninių sąlygų aprašus išpjauna
ruošinį, atitinkantį tam tikrą formą ar šabloną,
lenkdamas ar kaldamas, suteikia dirbiniui reikiamą
formą; ruošinį įkaitina, jei reikia iškala arba išgręžia
skyles, reikalingas kniedėms įtvirtinti arba sriegiams
daryti. Gali padengti dirbinius alavo ir švino mišiniu,
gali naudoti aliuminį ir nerūdijantįjį plieną, taip pat
vario lydinius.

Explanatory
notes:

721305

Katilų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Katilų gamintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gamina ir remontuoja katilus, rezervuarus, statines,
Explanatory
kitokias talpas iš plieno ar kitų metalų lakštų: parenka
notes:
tinkamą lakštą ir pagal brėžinius jame daro žymes;
išpjauna reikiamų matmenų ir formos ruošinius;
naudojasi elektrinėmis žirklėmis, liepsniniais pjovikliais;
gręžia ar iškala skyles kniedėms ir sriegiams; suteikia
formą, lenkdamas lakštą arba kaldamas bei
naudodamas elektrinį presą; surenka atskiras dalis,
sumontuoja sutvirtindamas sriegiais arba suvirindamas;
glaisto siūles ir jas išlygina, nuvalo nuo kraštų atplaišas;
pritvirtina vamzdžius, vožtuvus, čiaupus. Gali surinkti
gaminį iš standartinių dalių, įmontuoti jas į šildytuvus,
katilus ar kitokius gaminius. Gali atlikti smulkųjį katilų
remontą.

721306

Plonalakščio metalo gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plonalakščio metalo gamintojas

Description:
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721307

Plonalakščio metalo valcuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plonalakščio metalo valcuotojas

Description:

721308

Aviacinių plonalakščių dalių šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aviacinių plonalakščių dalių šaltkalvis

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Surenka, montuoja ir remontuoja orlaivių dalis iš
Explanatory
plonalakščio metalo: paruošia lakštus, skaito darbo
notes:
brėžinius, matuoja ir pažymi detales; projektuoja
detalių išklotines ir iš metalo lakšto iškerpa, išpjauna ar
iškerta reikiamą detalę; surenka dalis, sumontuoja
sutvirtindamas sriegiais arba suvirindamas; glaisto
siūles ir jas išlygina, nuvalo nuo kraštų atplaišas; dengia
detales antikorozinėmis medžiagomis; specializuojasi
lėktuvų lakštinių dalių rinkime, montavime ir
remontavime. Gali specializuotis lėktuvų specialiųjų
dalių apdorojime.

721309

Plonalakščio vario valcuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plonalakščio vario valcuotojas

Description:

721310

Baldinio plonalakščio metalo valcuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Baldinio plonalakščio metalo valcuotojas

Description:

721311

Ornamentinių plonalakščių gaminių šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ornamentinių plonalakščių gaminių šaltkalvis

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gamina ir remontuoja ornamentais papuoštus
Explanatory
plonalakščius gaminius - namų ūkio arba parduotuvių notes:
reikmenis: rankomis arba mašina bei instrumentais
daro, gamina, montuoja ir remontuoja įvairius
gaminius; parenka metalo lakštą, pagal brėžinius ir
techninių sąlygų aprašą pažymi detalių kontūrus; pagal
formą ar šabloną išpjauna ruošinį, lenkdamas ar
kaldamas suteikia jam reikiamą formą; sujungia atskiras
dalis; jei reikalingas sandarus sujungimas, sandūros ir
siūlės užlydomos lydmetaliu arba užliejamos specialiu
silikonu; užglaistomos siūlės, šlifuojami ir sulyginami
kraštai. Gali atlikti tiek stambųjį, tiek ir smulkųjį
remontą bei specializuotis dekoratyvinių skardos
dirbinių gamyboje.
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721312

Gaminių iš alavo šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gaminių iš alavo šaltkalvis

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gamina ir remontuoja virtuvės reikmenis ir kitus
Explanatory
daiktus iš alavo lydinių: rankomis arba mašina bei
notes:
instrumentais daro, gamina, montuoja ir remontuoja
įvairius gaminius iš alavo; parenka metalo lakštą, pagal
brėžinius ir techninių sąlygų aprašus pažymi jame
detalių kontūrus; pagal formą ar šabloną išpjauna
ruošinį, lenkdamas ar kaldamas suteikia jam formą;
prieš formavimo operaciją ruošinys pakaitinamas, jei
reikia, iškalamos arba išgręžiamos skylės, kurios
reikalingos kniedėms įtvirtinti arba sriegiams sriegti;
dalis sujungia; jei reikalingas sandarus sujungimas,
sandūros ir siūlės užlydomos lydmetaliu arba
užliejamos specialiu silikonu; užglaistomos siūlės,
šlifuojami ir sulyginami kraštai. Gali atlikti tiek stambųjį,
tiek ir smulkųjį remontą. Gali specializuotis iš dirbinių
cinko ir vario lydinių gamyboje.

721313

Transporto priemonių plonalakščių dalių šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto priemonių plonalakščių dalių šaltkalvis

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Prižiūri, keičia ir remontuoja įvairių transporto
priemonių - automobilių, autobusų, sunkvežimių ar
vagonų dalis, pagamintas iš plonų metalo lakštų:
ištiesina lakštą, išpjauna dalis pagal šabloną ar kitą
formą, naudoja žirkles, rankinius instrumentus,
suvirinimo ir litavimo įrangą; remontuoja arba keičia
sulūžusias, sudilusias metalines dalis, detales; naudoja
rankinius instrumentus arba elektrinius įrankius;
parenka metalo lakštą, pagal brėžinius ir techninių
sąlygų aprašus pažymi kontūrus; išpjauna ruošinį,
atitinkantį tam tikrą formą ar šabloną, suformuoja,
suteikia formą lenkdamas ar kaldamas; prieš operaciją,
ruošinys pakaitinamas, jei reikia, iškalamos arba
išgręžiamos skylės, kurios reikalingos kniedėms
įtvirtinti arba sriegiams daryti; dalis surenka; jei
reikalingas sandarus sujungimas, užplakus kniedės dar
užliejamos lydmetaliu arba specialiu silikonu;
užglaistomos siūlės, šlifuojami ir sulyginami kraštai.
Gali remontuoti (taip pat ir dažyti) autotransporto
priemonių korpusus bei dirbti pagal atitinkamą
paskyrimą.

Explanatory
notes:

721314

Skardininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skardininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Rankiniu būdu arba mašina gamina, montuoja ir
Explanatory
remontuoja įvairius skardos gaminius: parenka skardos notes:
lakštą, pagal brėžinius ir techninių sąlygų aprašus
pažymi detalės ar gaminio kontūrus; pagal formą ar
šabloną išpjauna ruošinį, lenkdamas ar kaldamas jam
suteikia reikiamą formą; prieš operaciją pakaitina, jei
reikia, iškala arba išgręžia skyles kniedėms įtvirtinti arba
sriegiams daryti; surenka dalis ir jas sujungia,
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suvirindamas ar lituodamas, sutvirtindamas kniedėmis
ar sriegiais; užglaisto siūles, šlifuoja kraštus, sulygina
juos. Skardininkai montuoja ir remontuoja skardos
gaminius, gali atlikti tiek stambų, tiek ir smulkų
remontą.
721315

Valcuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valcuotojas

Description:

7214

Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai formuoja Explanatory
sunkias metalines plokštes ir santvaras, iš jų surenka
notes:
bei stato karkasus ir konstrukcijas. Atliekamos
užduotys: (a) metalinių konstrukcijų elementų
pažymėjimas nurodant, kokios formos detales reikia
pjauti, kur gręžti skyles, kokias detales formuoti, kad jas
būtų galima naudoti pastatuose, laivuose ir kituose
statiniuose; (b) plieno gręžimas, pjovimas ir formavimas
dirbtuvėse; (c) plieninių dalių, skirtų pastatams, tiltams
ir kitiems statiniams, montavimas; (d) laivų karkasų ir
kitų metalinių dalių surinkimas ir montavimas; (e)
reikiamo dydžio ir formos plieno lakšto dalių pjovimas,
formavimas ir montavimas į statomus ar
remontuojamus laivus; (f) metalinių konstrukcijų
elementų kniedijimas rankiniu, mechaniniu būdu bei
pneumatiniu kniedytuvu; (g) panašių užduočių
atlikimas; (h) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7214 01 Metalo lakštų
lenkėjas 7214 02 Plieninių konstrukcijų surinkėjas
[montuotojas] 7214 03 Laivo bimsų ir karkaso
montuotojas 7214 04 Metalinių konstrukcijų
montuotojas

721401

Metalo lakštų lenkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo lakštų lenkėjas

Description:

721402

Plieninių konstrukcijų surinkėjas [montuotojas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plieninių konstrukcijų surinkėjas [montuotojas]

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka įvairias užduotis įrengiant plienines
Explanatory
konstrukcijas ir sunkiasvores plokštes pastatuose,
notes:
tiltuose ir kituose statiniuose (išskyrus laivus): nagrinėja
brėžinius, statybos teritorijos ypatumus, techninių
sąlygų aprašus, siekdamas nustatyti, kokios reikia
įrangos ir koks darbo jėgos poreikis; stato kopėčias,
vagonėlius darbuotojams ir tvirtina įrangą, pvz.,
pakeliamuosius kranus sunkioms plieno konstrukcijoms
kelti; vadovauja keliamojo krano operatoriui
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nurodydamas plieno konstrukcijų sijų vietą statiniuose;
gręžia, plečia skyles, lygina paviršių, naudoja
pneumatinį plaktuką arba elektrinius instrumentus.
Sriegia, įstato kniedes, lituoja, sujungia dalis arba
ruošia jas litavimui.
721403

Laivo bimsų ir karkaso montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo bimsų ir karkaso montuotojas

Description:

721404

Metalinių konstrukcijų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalinių konstrukcijų montuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gręžia, pjausto, formuoja plieno konstrukcijas
dirbtuvėse ir jas naudoja pastatams, laivams ir kitiems
statiniams statyti: nagrinėja brėžinius ir techninių
sąlygų aprašus, pjausto plieno plokštes, vamzdžius;
naudoja elektrines žirkles, liepsninius pjovyklius ir kitą
įrangą; gręžia skyles sriegiams ir kniedėms, lenkia ir
formuoja plokštes. Gali užbaigti pusiau surinktus
konstrukcijų ruošinius cechuose įstatydamas kniedes,
sriegius ar juos suvirindamas.

Explanatory
notes:

721405

Metalinių konstrukcijų montuotojas aukštybininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalinių konstrukcijų montuotojas aukštybininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Metalinių konstrukcijų montuotojas, kuris dideliame
Explanatory
aukštyje montuoja metalo ir gelžbetonio konstrukcijas notes:
ir jų dalis, stato stulpus, deda sijas, įrengia grindis ir
sienas. Visų pirma jis išnagrinėja darbo eskizus ir
brėžinius, parenka reikiamus montavimo įtaisus, iš
metalinių dalių surenka karkasus, stogų konstrukcijas,
paviljonus ir kitokius konstrukcinius darinius, laikinai
juos pritvirtina. Parengtą konstrukciją pastato į
specialiai parengtą projektinę vietą. Kiekviena
konstrukcija tvirtinama statinio projekte nurodytais
būdais. Svarbu teisingai atlikti surenkamų komponentų
sujungimą. Gelžbetoninių konstrukcijų montuotojas
paruošia betono formas, į jas įdeda reikiamo ilgio
strypus, juos sujungia vielomis arba suvirina. Paruoštą
betono mišinį pila į parengtą formą, tolygiai jį
paskirsto. Užtaiso sandūras ir mazgus, hermetizuoja
siūles. Statybos aikštelėse išorinius darbus jis atlieka
stovėdamas ant pastolių arba būdamas keliamajame
lopšyje. Iš paruoštų gelžbetoninių luitų jis montuoja
konstrukcijas ir jų dalis. Šiame darbe naudojasi kranais
ir keltuvais. Darbo rizika yra susijusi su darbu dideliame
aukštyje, dažniausiai aštriais įrankiais ir medžiagomis.
Jis turi laikytis darbų ir elektros saugos, priešgaisrinės
apsaugos reikalavimų.
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721406

Konstrukcinio metalo žymėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Konstrukcinio metalo žymėtojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pažymi konstrukcinio metalo detales ir sunkiasvores
Explanatory
plokštes, naudojamas statybose, pastatuose ar
notes:
laivuose, nurodydamas darbininkams pjovimo, gręžimo
ar formavimo kontūrus: nagrinėja brėžinius ir techninių
sąlygų aprašus; ant metalinės sekcijos įrengia formas ir
kitus šablonus, žymėjimo vietoms nustatyti naudoja
montavimo instrumentus, pažymi skylių gręžimo vietas
ir pjovimo linijas. Gali pats gaminti formas, kurios bus
naudojamos žymėjimui. Gali specializuotis laivų
plieninių konstrukcijų detalių žymėjime. Gali dirbti
pagal atitinkamą specializaciją.

721407

Laivo korpuso šarvuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo korpuso šarvuotojas

Description:

721408

Konstrukcinio metalo apdirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Konstrukcinio metalo apdirbėjas

Description:

721409

Kniedytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kniedytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Rankiniu plaktuku kniedija metalines konstrukcijas plokštes, sijas, kolonas ir kitas dalis, o taip pat ir
nedidelius daiktus; išlygina, įstato kniedes į išgręžtas
skyles; sunkiu metaliniu instrumentu ar rankiniu
plaktuku plaka kniedę, įstatytą į nurodytą vietą,
siekdamas išlyginti arba išploti išsikišusį galą; išima
atsipalaidavusias kniedes, nupjaudamas kniedžių
galvutes. Gali gręžti ir platinti skyles arba glaistyti
plokščių paviršių.

Explanatory
notes:

721410

Kniedytojas pneumatiniu įrenginiu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kniedytojas pneumatiniu įrenginiu

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pneumatiniu kūju arba rankiniu plaktuku kniedija
metalines konstrukcijas, plokštes, sijas: parenka
kniedijimo štampus ir įstato į pneumatinio kūjo lizdus;
išlygina dalis, įstato kniedes į skyles; laiko plaktuką virš
kniedės, kurią prilaiko padėjėjas, suveržęs ją sunkiu
metaliniu įrankiu, paspaudžia kūjo gaiduką, nustatęs
taip, kad krintantis štampas praplėstų kniedės galvutę.

Explanatory
notes:
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Pašalina atsipalaidavusias kniedes nupjaudamas jų
galvutes. Gali gręžti ir plėsti skyles, gali glaistyti
plokštes.
721411

Laivo metalinių konstrukcijų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo metalinių konstrukcijų montuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Surenka ir montuoja metalines laivų korpusų
konstrukcijas bei kitas metalines dalis: pagal brėžinius
daro atžymas ant metalo konstrukcijų, vadovauja
surinkimui ir montavimui; nukreipia pakeltą
konstrukciją į montavimo vietą, užtikrina jos reikiamą
padėtį, priveržia, paruošia litavimui arba suvirinimui;
montuoja denio plokštes, liukus, kitas metalines dalis.
Gali paruošti specialias detalių formas.

Explanatory
notes:

721412

Plieninių konstrukcijų cecho darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plieninių konstrukcijų cecho darbininkas

Description:

721413

Metalografijos laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalografijos laborantas

Description:

721414

Fizikinių ir mechaninių bandymų laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fizikinių ir mechaninių bandymų laborantas

Description:

721415

Spektroanalizės laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spektroanalizės laborantas

Description:

721416

Laivo detalių lankstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo detalių lankstytojas

Description:

721417

Metalinių konstrukcijų detalių ruošėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Metalinių konstrukcijų detalių ruošėjas

721418

Laivo konstrukcijų matmenų optinės matavimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo konstrukcijų matmenų optinės matavimo įrangos Description:
operatorius

7215

Takelažininkai, lynų montuotojai ir sujungėjai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Takelažininkai, lynų montuotojai ir sujungėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Takelažininkai, lynų montuotojai ir sujungėjai montuoja Explanatory
kėlimo ar traukimo įrenginius, įrengia ir prižiūri lynus,
notes:
virves ir kabelius statybų, naftos ir dujų šulinių gręžimo
vietose ar laivuose, lėktuvuose ar kitur. Atliekamos
užduotys: (a) įvairių liftų, kabinų, keltuvų (funikulierių),
kabančių lynų kelių, judančių takų, platformų, kėlimo
įrenginių ar kitų mechanizmų, skirtų keleiviams,
darbininkams, medžiagoms, įrenginiams ar kitiems
sunkiems objektams perkelti ar pervežti kalnuotose
vietovėse, per tarpeklius ir fiordus ar dirbtuvėse, laivų
statyklose ar kitose vietose, montavimas; (b) vielų,
kanapinių virvių, lynų ar kabelių jungimas, taisymas,
sutvirtinimų montavimas; (c) vielų, virvių, lynų ar
kabelių montavimas ir taisymas laivuose ir orlaiviuose;
(d) darbas komandoje, įrengiančioje ar
remontuojančioje gręžimo bokštus vandens, dujų ar
naftos šuliniams gręžti ar montuojančioje lynus, kėlimo
ir gręžimo įrangą; (e) darbas komandoje,
montuojančioje kabančių tiltų lynų konstrukcijas; (f)
panašių užduočių atlikimas; (g) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7215
01 Tiltų lynų priežiūros darbininkas 7215 02 Kabamųjų
tiltų lynų priežiūros darbininkas 7215 03 Takelažininkas;
lynų montuotojas 7215 04 Orlaivių lynų montuotojas

721501

Tiltų lynų priežiūros darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tiltų lynų priežiūros darbininkas

Description:

721502

Kabamųjų tiltų lynų priežiūros darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kabamųjų tiltų lynų priežiūros darbininkas

Description:

721503

Takelažininkas; lynų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Takelažininkas; lynų montuotojas

Description:
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Aiškinamosios
pastabos:

Atlieka horizontaliuosius bei vertikaliuosius takelažo
darbus: surenka ir išardo mechanizmus, skirtus
sunkiems kroviniams perkelti ar pervežti, sumontuoti
ant krovimo aikštelės ar platformos; naudoja kėlimo
kranus, gerves, kabančius keltuvus bei kitą specialiąją
įrangą; parenka ir išbando lynus, grandines ir
specialiąją įrangą, kuri atitiktų transportuojamojo
krovinio masę bei konfigūraciją; gali taisyti pažeistas
lyno dalis. Nupjauna susidėvėjusias dalis, sujungia
galus, atverdamas pluoštą gijų ir jas susukdamas,
pritvirtina lyną prie kablių, kilpų ir kitų įtvirtinimo
taškų@ sujungia lynus ir pritvirtina prie jų
jungiamuosius įtaisus, vėl pritvirtina prie paties lyno.
Naudodamas įvairius kėlimo ir takelažo mechanizmus,
takelažininkas privalo laikytis darbų saugos taisyklių.

721504

Orlaivių lynų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Orlaivių lynų montuotojas

Description:

721505

Kėlimo įrangos lynų takelažininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kėlimo įrangos lynų takelažininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Suderina įvairių rūšių kėlimo įrangą ir nukreipia ją
sunkiems daiktams kelti gamyklose, uostuose,
dirbtuvėse ar kitose vietose: apžiūri krovinį, kurį reikia
perkelti; parenka lynus, grandines ir specialiąją įrangą,
kuri atitiktų transportuojamojo krovinio masę bei
konfigūraciją; apskaičiuoja svorį ir nusprendžia, kokią
įrangą reikia naudoti; prie krovinio pritvirtina kėlimo
įrangą; perkelia krovinį į norimą vietą. Gali atlikti
smulkų kėlimo įrangos remontą. Naudodamas įvairius
kėlimo mechanizmus, takelažininkas privalo laikytis
darbų saugos taisyklių.

Explanatory
notes:

721506

Statybinės kėlimo įrangos takelažininkas; statybinės kėlimo įrangos lynų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statybinės kėlimo įrangos takelažininkas; statybinės
kėlimo įrangos lynų montuotojas

Description:

721507

Naftos ir dujų šulinių įrangos lynų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naftos ir dujų šulinių įrangos lynų montuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Statomuose ar remontuojamuose gręžimo bokštuose ir Explanatory
eksploatuojamuose naftos ir dujų gavybos šuliniuose
notes:
tiesia kabelius, montuoja kėlimo įrangą. stato darbo
platformą (aikštelę), parenka skriemulių blokus, gerves,
kabelius, lynus bei kitus reikmenis; sujungia lynus, juos
pritvirtina prie atramų; parenka lynus, grandines ir
specialiąją įrangą, kuri atitiktų transportuojamojo
krovinio masę bei konfigūraciją. Gali padėti statant ir
išmontuojant gręžimo pastolius. Gali atlikti smulkų
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kėlimo įrangos remontą. Naudodamas įvairius kėlimo
mechanizmus, lynų montuotojas privalo laikytis darbų
saugos taisyklių.
721508

Geležinkelio lynų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geležinkelio lynų montuotojas

Description:

721509

Laivų takelažininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivų takelažininkas

Description:

721510

Slidžių keltuvo lynų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Slidžių keltuvo lynų montuotojas

Description:

721511

Lynų susukėjas apspaudėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lynų susukėjas apspaudėjas

Description:

721512

Vielos susukėjas apspaudėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vielos susukėjas apspaudėjas

Description:

721513

Lynų ir trosų sujungėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lynų ir trosų sujungėjas

Description:

721514

Šaltkalvis takelažininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaltkalvis takelažininkas

Description:
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721515

Liftų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Liftų montuotojas

Description:

7216

Narai ir darbininkai povandenininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Narai ir darbininkai povandenininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šie darbininkai dirba po vandeniu, apsirengę narų
kostiumais ar su specialia kvėpavimo įranga, ir tikrina,
montuoja, remontuoja ar nuima įrenginius ir
konstrukcijas. Atliekamos užduotys: (a) darbas po
vandeniu statant ir remontuojant tiltus, molus ar uosto
sienų pamatus; (b) laivo korpusų bei povandeninių
įrenginių apžiūrėjimas siekiant išaiškinti galimus
defektus ir pašalinti nedidelius gedimus; (c)
informavimas apie sudužusių laivų būklę; (d)
povandeninių kliūčių šalinimas; (e) skylių gręžimas
povandeniniams sprogdinimams; (f) įvairių darbų
atlikimas po vandeniu, tarp jų ir gelbėjimo ar
nuskendusių kūnų iškėlimo darbai; (g) panašių
užduočių atlikimas; (h) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7216
01 Gelbėjimo darbų naras 7216 02 Naras gelbėtojas
7216 03 Darbininkas povandenininkas [naras]

Explanatory
notes:

721601

Gelbėjimo darbų naras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gelbėjimo darbų naras

Description:

721602

Naras gelbėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naras gelbėtojas

Description:

721603

Darbininkas povandenininkas [naras]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbininkas povandenininkas [naras]

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Apsirengęs specialiu naro kostiumu dirba po vandeniu. Explanatory
Specialiais įrankiais ir įtaisais montuoja įrenginius bei
notes:
konstrukcijas: padedamas kitų ant kranto ar valtyje
esančių žmonių, nusileidžia po vandeniu; ryšį palaiko
duodamas signalą laidais ar ryšio priemonėmis,
pritaikytomis darbui po vandeniu; atlieka įvairias
užduotis, pvz., tilto konstrukcijų įrengimo ar remonto,
molų ir uosto pamatų tikrinimo bei remonto darbus,
apžiūri laivo korpusą bei povandeninius įrenginius;
siekia išaiškinti defektus, informuoja apie nuskendusių
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laivų būklę, šalina povandenines kliūtis; po vandeniu
atlieka smulkų laivų korpusų remontą. Gali gręžti skyles
uolienose po vandeniu įvairioms konstrukcijoms
tvirtinti ar sprogdinimo darbams atlikti. Gali
specializuotis tam tikrų užduočių atlikime ir dirbti pagal
atitinkamą paskyrimą.
722

Kalviai, įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kalviai, įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kalviai, įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
plaktuku ar kūju daužo ar kala strypus, luitus, gabalus,
vielas iš geležies, plieno ir kitų metalų, gamindami bei
remontuodami įrankius, prietaisus ir kitus daiktus,
derina ir valdo įvairias stakles; poliruoja ir aštrina
metalinius paviršius. Pagrindinės atliekamos užduotys:
geležies, plieno ir kitų metalų kalimas ar daužymas
plaktuku ar kūju gaminant ar taisant įvairius įrankius,
įrenginius ar kitus daiktus; įvairių staklių derinimas,
paleidimas ir valdymas; metalinių paviršių ir įrankių
poliravimas ir aštrinimas. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbininkams. Šios grupės
profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius: 7221
Kalviai, kalimo ir presavimo įrenginių operatoriai 7222
Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai 7223
Staklų derintojai ir derintojai operatoriai 7224 Metalo
šlifuotojai, poliruotojai ir įrankių galąstojai Profesijos
priskiriamos 8 pagrindinei grupei ”Įrenginių, mašinų
operatoriai ir surinkėjai”, jei pagrindinis dalykas, kurio
reikia darbo užduotims atlikti, yra mechanizmų ir
mašinų, kurios valdomos ar su kuriomis dirbama,
išmanymas ir patyrimas šioje srityje. Profesijos
priskiriamos 9 pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti
darbininkai“, jei atliekamos užduotys yra paprastos ir
kasdieninės, jei joms atlikti dažniausiai reikia rankinio
naudojimo įrankių, fizinių pastangų, jei ankstesnis
patyrimas ar darbo išmanymas nėra būtini dalykai, kai
reikia tik minimalios asmeninės iniciatyvos ar
sprendimų.

Explanatory
notes:

7221

Kalviai, kalimo ir presavimo įrenginių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kalviai, kalimo ir presavimo įrenginių operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kalviai, kalimo ir presavimo įrenginių operatoriai
Explanatory
tempia vielą, plaktuku ar kūju kala ir formuoja plokštes, notes:
luitus, gabalus iš geležies, plieno ir kitų metalų,
gamindami ir remontuodami įvairius įrankius,
metalinius daiktus, įrenginių dalis, žemės ūkio ir
panašius įrenginius. Atliekamos užduotys: (a) metalo
kaitinimas žaizdre, gaminių gamyba ir remontas juos
tempiant, lenkiant, pjaunant, daužant kūju ar kalant ant
priekalo, štampuojant, kerpant, sujungiant, grūdinant
ar kietinant; (b) įkaitinto metalo formavimas po kūjo
presu; (c) štampavimo preso valdymas; (d) vielos
tempimas; (e) panašių užduočių atlikimas; (f)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 7221 01 Kalvis 7221 02 Metalo
liejikas 7221 03 Vielos tempėjas 7221 04 Žaizdro kalvis
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722101

Kalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kalvis

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kalviai kalimo būdu formuoja įkaitintą metalą. Kalviai
Explanatory
kala arba remontuoja geležinius ar plieninius įrankius:
notes:
kablius, grandines, žemės ūkio padargus, inventorių,
metalines jų dalis. Jie naudoja rankinius instrumentus
arba elektrinius prietaisus, kūjus. Parenka metalą ir
kaitina jį mažame žaizdre, stebi metalo spalvą, kol jis
įkaista iki kalimo temperatūros. Deda įkaitintą metalą
ant priekalo ir formuoja jį kaldami kūju ar presuodami.
Keičia kūjo smūgio jėgą, reguliuoja linijas priklausomai
nuo to, kokį daiktą reikia daryti ar suformuoti. Dar kartą
perkaitina dalis, kala kūju. Specialiais įtaisais kalviai
tikrina, ar kalama pagal nurodytas diagramas, brėžinius.
Taip pat jie kietina ir grūdina metalines detales,
remontuoja metalinius daiktus. Kalviai turi žinoti
svarbiausias rankinio kalimo operacijas: nukirtimą,
susodinimą, tempimą, skylių pramušimą, lenkimą,
susukimą, kalviškąjį suvirinimą. Jie gali specializuotis
pagal darbo rūšį, pavyzdžiui, daryti žemės ūkio
inventorių, įrankių štampus (kirvių, dalgių, kirstukų),
papuošti metalinius dirbinius. Gali remontuoti šachtose
naudojamus įrankius, gaminti pasagas gyvuliams,
grandines. Kalviai gali kalti ir šaltą metalą bei daryti
dekoratyvines detales, tvoras, vartus ir kt.

722102

Metalo liejikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo liejikas

Description:

722103

Vielos tempėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vielos tempėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Ant priekalo rankiniu būdu pagamina tam tikro
skersmens vielos ruošinį: plaktuku arba dilde
nusmailina karštą arba šaltą vielos ar strypo galą,
perveria per traukimo akutę; traukia vielą arba strypą
per traukimo akutę, kol pasiekia reikiamą skersmenį;
sutepa metalą alyva, taip palengvina tempimą. Gali
specializuotis tam tikros rūšies vielos gamyboje
tempimo būdu ir atitinkamai būti paskirtas darbui.

Explanatory
notes:

722104

Žaizdro kalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žaizdro kalvis

Description:
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722105

Pneumatinio kalvės kūjo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pneumatinio kalvės kūjo operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Formuoja įkaitintą metalą jį kaldamas pneumatiniu
Explanatory
kūju: įmontuoja ir ant priekalo ištiesina štampą; stebi
notes:
metalo spalvą, kol jis žaizdre pasiekia kalimo
temperatūrą; vadovauja metalo ruošinio išėmimui iš
žaizdro; ruošinį deda ant priekalo, įjungia mašiną ir
reguliuoja kūjo veikimą arba automatiniais įtaisais
valdo jo judėjimą; keičia kūjo smūgio jėgą, keičia
ruošinio padėtį, atsižvelgdamas į tai, kokio pavidalo
daiktą reikia pagaminti ar suformuoti; specialiais įtaisais
tikrina, ar gaminys atitinka diagramas, brėžinius ar
techninių sąlygų aprašų reikalavimus. Gali kalti šaltą
metalą.

722106

Krintančio kalvės kūjo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Krintančio kalvės kūjo operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Valdo mechaninį presą metalo dirbiniams nukaldinti:
Explanatory
parenka metalo ruošinį ir kaitina jį žaizdre, deda
notes:
įkaitintą ruošinį ant priekalo ir formuoja jį kaldamas
kūju ir presuodamas; dar kartą perkaitina atskiras jo
dalis, papildomai prideda fliuso, kala kūju. naudoja
mastelį, liniuotę, kampainį ir kitus rankinius matuoklius,
siekdamas patikrinti, ar kalama pagal nurodytus
techninių sąlygų aprašus bei darbo brėžinius;
vadovauja įkaitinto metalo išėmimui iš žaizdro, deda jį
ant žemiau įmontuoto kalimo štampo, reguliuoja
svertus, stebi metalo kalimo dažnį, reguliuoja metalo
formavimą pagal štampo formą. Prastumia metalą per
įvairius štampus, kad detalė įgautų reikiamą formą.
Kietina ir grūdina metalines detales, kalimo būdu
remontuoja metalinius daiktus. Gali kalti šaltą metalą.

722107

Kalvis arklių kaustytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kalvis arklių kaustytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kalvis, kuris taiko kalvystės įgūdžius ir įrankius
Explanatory
pasagoms gaminti ir arkliams kaustyti. Jis parenka
notes:
tinkamą metalą, jį pjausto, kaitina žaizdre, deda jį ant
priekalo ir kala jį kūju, gręžia, lenkia, profiliuoja ar
virina, siekdamas suteikti jam reikiamą formą. Jis dirba
kūju, mechaniniais presais, atlieka kitus kalvystės
darbus. Arklių kaustytojas vertina arklio kanopų būklę,
išvalo jas, nupjausto kanopų ataugas, parenka pasagas,
jas prikala, prireikus nušlifuoja.

722108

Štampavimo preso operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Štampavimo preso operatorius

Description:
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722109

Metalo kalimo preso operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo kalimo preso operatorius

Description:

722110

Kalvės kalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kalvės kalvis

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kalviai kaldami formuoja įkaitintą metalą: kala arba
Explanatory
remontuoja geležinius ar plieninius įrankius: kablius,
notes:
grandines, žemės ūkio padargus, inventorių, metalines
jų dalys; naudoja rankinius instrumentus arba
elektrinius prietaisus, kūjus; parenka metalą ir kaitina jį
žaizdre, stebi metalo spalvą, kol jis įkaista iki kalimo
temperatūros; deda įkaitintą metalą ant priekalo ir
formuoja jį kaldamas kūju bei presuodamas; keičia kūjo
smūgio jėgą, keičia įkaitinto ruošinio padėtį,
atsižvelgdamas į tai, kokį daiktą reikia padaryti ar
suformuoti; dar kartą perkaitina dalis, kala kūju;
specialiais įtaisais tikrina, ar kalama pagal nurodytas
diagramas, brėžinius; kietina, grūdina metalines
detales, remontuoja metalinius daiktus. Kalviai turi
išmanyti svarbiausias rankinio kalimo operacijas:
nukirtimą, susodinimą, tempimą, skylių pramušimą,
lenkimą, susukimą, kalviškąjį suvirinimą. Gali
specializuotis pagal darbo rūšį, pvz., gaminti žemės
ūkio inventorių, puošti metalinius dirbinius, gaminti
įrankių (pvz., kirvių, dalgių, kirstukų) štampus@. Gali
remontuoti šachtose naudojamus įrankius. Gali gaminti
pasagas gyvuliams, įvairias grandines ir dirbti pagal
atitinkamą profilį. Kalviai gali kalti šaltą metalą bei
daryti dekoratyvines detales, tvoras, vartus ir kt.

722111

Metalo kalvės preso operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo kalvės preso operatorius

Description:

722112

Žemės ūkio inventoriaus kalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žemės ūkio inventoriaus kalvis

Description:

722113

Priekalo kalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Priekalo kalvis

Description:
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722114

Kalvės kūjo ir preso operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kalvės kūjo ir preso operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Valdo elektrinį presą, kuriame įmontuoti uždarieji
Explanatory
štampai metalo dirbiniams kalti: įmontuoja ir ištiesina
notes:
štampus, naudoja matavimo įtaisus, šablonus, pleištus,
kitus rankinius instrumentus; pagal techninių sąlygų
aprašus ir darbo brėžinius nustato svertus@; išima
įkaitintą metalo ruošinį, kai tik jo spalva atitinka
reikalaujamą temperatūrą, deda jį ant žemesniojo
štampo, nuleidžia šabloną, kad suteiktų reikiamą formą;
nustato reikiamą spaudimo jėgą ir griovelių gylį, kad
detalė įgautų pageidaujamą formą. Specialiais įtaisais
kalviai tikrina, ar kalama pagal nurodytas diagramas,
brėžinius. Gali specializuotis tam tikros rūšies detalių
gamyboje ir atitinkamai būti paskirtas darbui.

722115

Kalvis suvirintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kalvis suvirintojas

Description:

722116

Štampuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Štampuotojas

Description:

722117

Kalvystės ir presavimo darbų kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kalvystės ir presavimo darbų kontrolierius

Description:

722118

Preso ir kūjo kalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Preso ir kūjo kalvis

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kalvis, kuris presu ir kūju atlieka metalų ir jų gaminių
Explanatory
kalvystės ir presavimo darbus. Jis turi mokėti skaityti
notes:
detalių darbo eskizus ir brėžinius , užkurti ir prižiūrėti
įvairių tipų kalvės žaizdrus, atlikti šaltkalvio darbus ir
metalo apdirbimą kalimo būdu, t. y. susodinti ir
ištempti metalo ruošinius, pramušti juose įvairaus
pavidalo skyles, sulenkti arba susukti įvairaus profilio
metalo gaminius, kalviškai suvirinti metalą, nustatyti
suvirinimo siūlės kokybę, defektus. Jis turi mokėti
naudotis matavimo prietaisais. Preso ir kūjo kalvis laiku
ir kokybiškai užtikrina patikimą ir neavarinį presų ir kūjų
įrangos darbą. Jis turi išmanyti metalo (ypač plieno)
rūšis, savybes, pritaikymo galimybes, jo apdirbimo
technologijas, jame atsirandančius
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įtempimus ir deformacijas, metalo kaitinimo būdus,
jame vykstančius procesus, žaizdrų tipus, paskirtį ir
konstrukciją, naudojamo kuro savybes ir paruošimą,
suvirinimo elektra ir dujomis technologiją ir įrangą,
pagrindinių kalvystės gaminių asortimentą ir
pritaikymą, bendrosios šaltkalvystės pagrindus,
techninių matavimų pagrindus, darbų saugos, elektros
ir priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos
reikalavimus.
7222

Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai gamina ir Explanatory
remontuoja įrankius, sporto inventorių, medžioklinius
notes:
šautuvus, spynas, štampus, šablonus ir kitus metalo
gaminius, taip pat gamina variklius ar mechanizmų
dalis, naudodami rankinius instrumentus ir metalo
apdirbimo prietaisus. Atliekamos užduotys: (a) štampų,
smulkių įrankių, įtaisų, matricų, matuoklių gamyba ir
remontas naudojant rankinius instrumentus ir įvairias
stakles; (b) variklių, mechanizmų ar jų dalių gamyba; (c)
detalių derinimas ir surinkimas gaminant ar
remontuojant smulkius įrankius, įtaisus, vidaus
įrenginius ir matuoklius; (d) sportinių ir medžioklinių
šautuvų bei kitų smulkių ginklų taisymas ir
modifikavimas; (e) spynų ar jų dalių gamyba,
montavimas, surinkimas ir taisymas; (f) metalo šablonų,
ruošiant metalo liejimo formas, gaminimas ir remontas;
(g) kontūrinių linijų, kuriomis vadovaujasi kiti
darbininkai pjaudami, lenkdami, tekindami, šlifuodami,
gręždami ar kitaip apdirbdami metalą, pažymėjimas ant
metalo luitų; (h) panašių užduočių atlikimas; (i)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 7222 01 Štampų apdailininkas
7222 02 Ginklininkas 7222 03 Spynų gamintojas
[meistras] 7222 04 Šablonų gamintojas

722201

Štampų apdailininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Štampų apdailininkas

Description:

722202

Ginklininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ginklininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pagal kliento užsakymą arba pagal techninių sąlygų
aprašus gamina, remontuoja ir perdirba sportinius,
medžioklinius, kovinius šautuvus ir kitus ginklus:
nagrinėja brėžinius ir techninių sąlygų aprašus,
planuoja surinkimo operacijų seką; parenka metalą
apdorojimui, nustato ir valdo metalo pjovimo, gręžimo
ar kitokio mechaninio apdirbimo stakles;
naudodamasis rankiniais instrumentais, surenka dalis,
matuokliais matuoja ir tikslina jų matmenis; tikrina
šautuvų vamzdžius, šaudymo ir taikymosi
mechanizmus, visas kitas šautuvų dalis, išvalo ir ištaiso
netikslumus; surenka dalis, sureguliuoja taikiklį ir

Explanatory
notes:
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išbando sutvarkytą ginklą; keičia sulūžusias arba
susidėvėjusias detales. Gali gaminti šautuvų dalis.
722203

Spynų gamintojas [meistras]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spynų gamintojas [meistras]

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Surenka ir remontuoja spynas, derina jų dalis: parenka
metalą, išanalizuoja spynų dalis, numato gaminimo bei
surinkimo darbų seką; surenka ir patikrina jų
suderinimo kokybę; išvalo ir atlieka visus kitus
papildomus spynų derinimo darbus; išardo defektinius
užraktus, remontuoja arba keičia sugedusias detales,
įstato naujus nuleidžiamuosius skląsčius; įsitikina, ar
užraktas ir kitos detalės gerai suremontuotos. Daro
naujus raktus arba raktų dublikatus, atidaro
užsikirtusias spynas. Gali gaminti spynų dalis. Gali
įstatyti spynas.

Explanatory
notes:

722204

Šablonų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šablonų gamintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gamina arba remontuoja metalinius liejimo formų
Explanatory
šablonus: nagrinėja brėžinius ir šablonų gamybos
notes:
techninių sąlygų aprašus; parenka techninių sąlygų
reikalavimuose nurodytų matmenų metalą, šlifuoja ar
kitu rankiniu arba mašininiu būdu jį apdoroja, kad
suteiktų reikiamą formą ir matmenis; surenka šablono
dalis ir sujungia jas; matuokliais išmatuoja jo matmenis.
Tikrina pagaminto šablono tvirtumą, išbaigtumą,
pašalina defektus. Remontuoja sulūžusius ar
apgadintus šablonus.

722205

Veržiamųjų šablonų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Veržiamųjų šablonų gamintojas

Description:

722206

Štampų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Štampų gamintojas

Description:

722207

Sriegiklių štampų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sriegiklių štampų gamintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Studijuoja brėžinius ir techninių sąlygų aprašus,
planuoja darbų seką ir metodus: apžiūri apdorojimui
skirtą žaliavą, maketuoja, apskaičiuoja matmenis ir
pažymi reikalingus taškus; į staklių lizdus tvirtina

Explanatory
notes:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

921/1 365

LPK-2005

gręžimo ir pjovimo instrumentus; pritvirtina metalą prie
laikiklio, parenka sukamojo ar kitokio judesio greitį;
naudojasi matuokliais, kuriais tikrina pagaminto
štampo tikslumą, išbaigtumą, nustato ir pašalina
defektus; Gali daryti įtaisus, presformas, liejimo formas.
Taip pat remontuoja sulūžusius ar apgadintus štampus
722208

Lekalų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lekalų gamintojas

Description:

722209

Įrankininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įrankininkas

Description:

722210

Įrankių ir štampų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įrankių ir štampų gamintojas

Description:

722211

Įrankių su deimantiniais galais gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įrankių su deimantiniais galais gamintojas

Description:

722212

Metalo žymėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo žymėtojas

Description:

722213

Metalo liejinių modelių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo liejinių modelių gamintojas

Description:

722214

Statybos šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statybos šaltkalvis

Description:
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722215

Šaltkalvis (remontininkas)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaltkalvis (remontininkas)

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šaltkalvis gali atlikti mechaninių įrenginių priežiūrą,
Explanatory
atskirų detalių ar mazgų remonto darbus, montuoti
notes:
mechanizmus: išanalizuoja detalių bei mechanizmų
brėžinius, surinkimo ir kinematines schemas, medžiagų
sąrašus; įdėmiai apžiūri įrangos detales, etaloniniais
matuokliais, mikrometrais bei kitomis matavimo
priemonėmis patikrina jų matmenis. Kad detalės
atitiktų reikalavimus, jas pašlifuoja, pavalo arba kitaip
apdoroja (pvz., išgręžia sriegius ar kiaurymes, nuskuta
paviršius ir pan.). Dirbdami jie naudoja įvairius rankinius
įrankius (suktukus, atsuktuvus, reples, laikiklius ir kitus
pagalbinius įrankius), gręžimo ir šlifavimo stakles.
Šaltkalviai atlieka vidutinio sudėtingumo ir sudėtingų
įrenginių, mašinų, mechanizmų, svarbių mazgų
einamąjį, vidutinį ir kapitalinį remontą, juos surenka,
tikrina, reguliuoja ir išbando. Turi gerai išmanyti ne tik
mašinų konstrukcijas, bet ir atskirų mazgų bei
mechanizmų (siurblių, hidraulinių ir pneumatinių
sistemų) darbo principus, mašinų ir mechanizmų
surinkimo eiliškumą, mokėti atlikti įvairias šaltkalviškas
operacijas (gręžimą, sriegimą, skutimą, pritvirtinimą ir
kt.), deramai parinkti įrankius.

722216

Šaltkalvis įrankininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaltkalvis įrankininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šaltkalviai įrankininkai daro technologinę įrangą:
Explanatory
štampus, įtaisus ir presformas. Naudodamiesi rankiniais notes:
įrankiais, surenka mazgus, matuoja, tikrina matuokliais
ir matavimo įrankiais: analizuoja brėžinius, modelius,
apskaičiuoja dirbinių matmenis, suplanuoja operacijų
seką, pagal techninių sąlygų aprašų reikalavimus
nustato ir sureguliuoja staklių įrangą: pjovimo,
tekinimo, gręžimo instrumentus ar kitus metalo
formavimo įtaisus; parenka metalą apdorojimui.
Nustato ir valdo metalo pjovimo, gręžimo ar kitokio
formavimo stakles; naudodamasis rankiniais
instrumentais surenka dalis, matuoja, matuokliais
tikslina matmenis. naudojasi matuokliais, kuriais tikrina
gaminių tikslumą, išbaigtumą, nustato ir pašalina
defektus. Gali kurti įrankių, šablonų, spynų dizainą,
lituoti arba suvirinti dalis. Gali specializuotis metalo
kalimo, plastikinių gaminių spaudimo štampų
gamyboje. Skiriamas darbui pagal specializaciją.

722218

Pramoninės vėdinimo ir šildymo įrangos techninės priežiūros šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pramoninės vėdinimo ir šildymo įrangos techninės
priežiūros šaltkalvis

Description:
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722219

Metalinių konstrukcijų surinkimo šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalinių konstrukcijų surinkimo šaltkalvis

Description:

722220

Galąstojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Galąstojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Įrankių galąstojas gali galąsti įvairius pjūklus (juostinius, Explanatory
diskinius, gaterinius), grąžtus, kaltus, frezas, peilius.
notes:
Naudojasi galandimo staklėmis ir automatais, juos
techniškai prižiūri: galanda įrankius įvairiomis
galandimo staklėmis ir automatais; suderina stakles,
parengia įrenginius darbui; pritvirtina įrankį prie
laikiklio, parenka sukimo greitį, įjungia stakles; dėvi
apsaugos priemones: akinius, ausines ir pan., kad
apsisaugotų nuo skriejančių dalelių, kurios atsiskiria
nuo galandamo įrankio; baigę darbą, išvalo ir sutepa
stakles. Gali dirbti programinio valdymo staklėmis, jas
suderinti, įvesti programą įrankiams galąsti.

722221

Agregatų remonto šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Agregatų remonto šaltkalvis

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Agregatų remonto šaltkalvis gali remontuoti įvairius
Explanatory
vidutinio sudėtingumo agregatus, mechaninių įrenginių notes:
mazgus, reguliuoti, juos išbandyti, šalkalviškais būdais
apdirbti įvairias remontuojamas detales, pasigaminti
remonto ir surinkimo darbuose naudojamus įtaisus ir
prietaisus: išnagrinėja remontuojamo agregato
sandarą, nustato paskirtį, veikimo esmę, mazgų
konstrukciją, remonto, surinkimo bei išbandymo tvarką;
sudaro detalių eskizus, skaito agregato mazgų
surinkimo brėžinius; atlieka šaltkalviškų darbų
techninius skaičiavimus; atlieka šaltkalviškas medžiagų
apdorojimo operacijas pagal (8 –11) tikslumo
kvalitetus. Turi išmanyti remontui naudojamų
medžiagų parinkimo principus, kuriuose atsižvelgiama į
detalių darbo režimus bei sąlygas, suleidimus ir
leidžiamąsias nuokrypas (tolerancijas) bei tikslumo
klases, taip pat nuo žemės valdomų kėlimo įrenginių
eksploatavimo taisykles; valo, plauna detales, atlieka
vidutinio sudėtingumo remontą; nustato detalių
defektų rūšis, jų atsiradimo priežastis bei šalinimo
būdus. Dirba mechaniniuose remonto bei surinkimo
cechuose, mašinų, staklių, buitinių prietaisų gamybos
įmonėse.

722222

Įrenginių techninės priežiūros ir einamojo remonto grupės darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įrenginių techninės priežiūros ir einamojo remonto
grupės darbininkas

Description:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

924/1 365

LPK-2005

722223

Elektrinės automatikos ir matavimo aparatūros techninės priežiūros ir remonto šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrinės automatikos ir matavimo aparatūros
techninės priežiūros ir remonto šaltkalvis

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šaltkalvis, kuris kokybiškai ir laiku atlieka elektrinės
automatikos ir matavimo aparatūros techninės
priežiūros ir remonto darbus, kitokias gamybines
užduotis. Jis turi išmanyti automatikos ir matavimo
aparatūros kapitalinio, vidutinio ir einamojo remonto,
techninės priežiūros apimtis ir atlikimo tvarką, jam
priskirtų automatikos ir matavimo aparatūros
išdėstymą, jų charakteristikas ir parametrus, supranta
veikimo principus. Jis atlieka planinius, reglamentinius
ir vienkartinius eksploatacinius kontrolinių matavimo
prietaisų ir automatikos techninės priežiūros,
profilaktinio remonto, derinimo ir parengimo patikrai
darbus. Kontroliuoja, kad įranga ir prietaisai būtų
tvarkingi, taisyklingai eksploatuojami, laiku bandomi ir
tikrinami, imasi priemonių pašalinti pastebėtus
pažeidimus ir defektus. Vadovo nurodymu atlieka
šaltkalvystės darbus.

Explanatory
notes:

722224

Kontrolinės matavimo aparatūros ir automatikos elektrinių įtaisų remonto šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kontrolinės matavimo aparatūros ir automatikos
elektrinių įtaisų remonto šaltkalvis

Description:

7223

Staklių derintojai ir derintojai operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Staklių derintojai ir derintojai operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Staklių derintojai ir derintojai operatoriai derina arba
Explanatory
derina ir valdo įvairias stakles. Atliekamos užduotys: (a) notes:
vienos ar kelių rūšių metalo apdirbimo staklių
derinimas, kad šias stakles valdantys operatoriai galėtų
gaminti standartinius metalinius gaminius; (b) įvairių
staklių derinimas ir valdymas; (c) tam tikrų metalo
apdirbimo staklių, pavyzdžiui, tekinimo, frezavimo,
gręžimo, šlifavimo, drožimo, galandimo, lyginimo bei
universalių programinio valdymo metalo apdirbimo
staklių derinimas ir valdymas; (d) panašių užduočių
atlikimas apdorojant plastmasę ir kitus metalo
pakaitalus; (e) panašių užduočių atklikimas; (f)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 7223 01 Metalo gręžėjas 7223 02
Metalinių žaislų gamintojas 7223 03 Staklių derintojas
7223 04 Metalo apdirbimo staklių derintojas

722301

Metalo gręžėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo gręžėjas

Description:
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722302

Metalinių žaislų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalinių žaislų gamintojas

Description:

722303

Staklių derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Staklių derintojas

Description:

722304

Metalo apdirbimo staklių derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo apdirbimo staklių derintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Derina įvairių tipų elektrines metalo apdirbimo stakles Explanatory
– tekinimo, frezavimo, gręžimo, šlifavimo, drožimo
notes:
mašinas, kurias valdo staklininkai ir operatoriai:
nagrinėja brėžinius ir techninių sąlygų aprašus, numato
darbo metodą ir operacijų seką; suderina įvairių tipų
elektra varomas automatines ir pusiau automatines
metalo pjovimo, gręžimo, šlifavimo stakles, kurios
naudojamos daug kartų pasikartojančioms metalo
apdirbimo operacijoms atlikti; naudojasi replėmis,
laikikliais, kirtikliais, kitais kontrolės ir matavimo įtaisais,
kuriais tikrinama, ar atliekamos operacijos atitinka
techninių sąlygų aprašų reikalavimus; tvirtina metalą ir
šabloną prie laikiklio, parenka sukamojo ar kitokio
judesio greitį, įjungia stakles; ir valdo, kol pagamina
modelio pavyzdį; matuokliais patikrina matmenis. Jei
yra derinimo defektų, dar kartą kartoja operacijas, kad
sureguliuotų stakles. Staklių operatoriui reikalaujant,
keičia įrankius ar defektinę staklių įrangą.

722305

Metalo gręžimo staklių derintojas operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo gręžimo staklių derintojas operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Suderina ir valdo elektrines stakles, kuriomis gręžiamos Explanatory
ir gilinamos paprastos skylės metale: nagrinėja darbo
notes:
brėžinius ir techninių sąlygų aprašus; parenka grąžtus
arba skylių kirtiklius bei metalą, skirtą apdorojimui,
pritvirtina juos prie staklių laikiklio; naudoja šabloną,
kitas tvirtinimo priemones, parenka sukamojo ar
kitokio judesio greitį, įjungia stakles; kontroliuoja
alyvos čiurkšlę, tekančią per įrankio kraštus, keičia
grąžtą arba kirtiklį, operacijos metu pataiso
apdorojamo metalo padėtį, patikrina gautą rezultatą.
Jeigu reikia, reguliuoja ir derina instrumentus. Gali
specializuotis derinti tam tikro tipo gręžimo stakles ir
dirbti pagal paskyrimą. Gali gręžti skyles prieš tekinimą,
galąsti instrumentus. Gali specializuotis derinti tam
tikro tipo gręžimo stakles ir dirbti pagal specializaciją.
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722306

Metalo pjovimo staklių derintojas operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo pjovimo staklių derintojas operatorius

Description:

722307

Matricų frezavimo staklių derintojas operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Matricų frezavimo staklių derintojas operatorius

Description:

722308

Metalo šlifavimo staklių derintojas operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo šlifavimo staklių derintojas operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Derina ir valdo elektrines stakles, kurių pjovimo įrankiai Explanatory
nukreipti į metalą ir gali slankioti pirmyn ir atgal išilgai notes:
prie staklių pritvirtintos apdorojamos detalės: nagrinėja
šlifuojamos detalės brėžinius ir techninių sąlygų
aprašus; pritvirtina apdorojamą metalą sraigtais ar
kitomis tvirtinimo priemonėmis; parenka pjovimo
įrankius ir įstato į mašiną, parenka sukamojo ar kitokio
judesio greitį, įjungia stakles; reguliuoja kreiptuvus,
kirtiklius, svertus. Nustato staklių slinkimo greitį ir ribas;
reguliuoja rankinius įtaisus arba automatinius svertus,
nukreipia įrankius skersai metalo, matuokliais tikrina
šlifavimą. Kai reikia, reguliuoja įrankius. Prieš šlifuojant
gali pažymėti modelio linijas ir taškus ant detalės
paviršiaus. Gali specializuotis derinti ir valdyti tam tikro
tipo šlifavimo stakles ir atitinkamai būti paskiriamas
darbui.

722309

Metalo štampavimo staklių derintojas operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo štampavimo staklių derintojas operatorius

Description:

722310

Metalo tekinimo staklių derintojas operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo tekinimo staklių derintojas operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Derina ir valdo elektrines metalo tekinimo stakles.
Explanatory
Universaliomis tekinimo staklėmis apdoroja detalių
notes:
paviršius, tekina sudėtingas detales, taip pat
specializuotomis staklėmis, suderintomis atskirų
operacijų atlikimui arba detalių apdirbimui, tekina
detales, įpjauna vidinius ir išorinius sriegius: nagrinėja
gaminamų detalių brėžinius ir techninių sąlygų aprašus.
Tekinimo staklių lizduose pritvirtina metalą ir jo
apdirbimui reikalingus instrumentus; nustato metalo
sukimo greitį, įjungia stakles. Reguliuoja rankinius
įtaisus arba automatinius svertus, nukreipia link metalo
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pjovimo instrumentą, stebi alyvos čiurkšlę, tekančią
instrumentų kraštais, operacijos metu matuokliais
matuoja tekinamo ruošinio matmenis. Sudaro detalių
eskizus, skaito mazgų surinkimo brėžinius, atlieka
tekinimo darbų techninius skaičiavimus.
722311

Metalo galandimo staklių derintojas operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo galandimo staklių derintojas operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Derina ir valdo vertikaliojo ir horizontaliojo galandimo
stakles, kurios šlifuoja, galanda metalo detalių vidinį ar
išorinį paviršių: pritvirtina apdorojamą detalę prie
staklių stalo, naudoja kampainius, liniuotes,
mikrometrus ir kt. rankinius instrumentus; įmontuoja
reikiamą įrankį į staklių sukimo lizdą, nustato
instrumento darbinį greitį ir veleno sukimosi greitį;
reguliuoja kirtiklius, kurie padeda kontroliuoti ilgį ir
gylį; įjungia stakles, suka pastūmos valdymo rankeną
arba nustato rankinius mechanizmus, siekdamas
užtikrinti instrumentų taisyklingą judėjimą ties
apdorojamąja detale; pasuka vožtuvų rankeną, kad
reikiama kryptimi nukreiptų instrumentus ir
apdorojamąsias metalo detales aušinančią alyvos
čiurkšlę; matuoja galandamą paviršių, kad įsitikintų, ar
operacija atliekama tiksliai pagal techninių sąlygų
reikalavimus; naudoja kontrolės ir matavimo įtaisus.

Explanatory
notes:

722312

Metalo padengimo staklių derintojas operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo padengimo staklių derintojas operatorius

Description:

722313

Staklių derintojas operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Staklių derintojas operatorius

Description:

722314

Metalo apdirbimo staklių derintojas operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo apdirbimo staklių derintojas operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Metalo apdirbimo staklių derintojas operatorius valdo Explanatory
įvairių tipų elektrines tiksliąsias metalo pjovimo stakles: notes:
valdo įvairių tipų elektra varomas automatines ir pusiau
automatines metalo pjovimo, gręžimo, šlifavimo stakles
bei tiksliąsias metalo pjovimo stakles, kurios
naudojamos daug kartų pasikartojančioms metalo
apdirbimo operacijoms atlikti; dirba programinio
valdymo staklėmis, jas derina, įveda programas
nesudėtingoms detalėms apdirbti; nagrinėja brėžinius,
numato darbo metodą ir operacijų seką, matuoja ir
pažymi reikalingus taškus, įtvirtina pjovimo ir gręžimo
instrumentus į staklių lizdus; pritvirtina metalą ir
šabloną prie laikiklio, parenka sukamojo ar kitokio
judesio greitį, įjungia stakles; stebi operaciją, naudojasi
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replėmis, laikikliais, kirtikliais, įvairiais kontrolės ir
matavimo įtaisais; jei pastebi netikslumus operacijos
eigoje, derina stakles ir dar kartą pakartoja operacijas;
jei staklių veikimas nėra automatinis, suka rankinį
pastūmos mechanizmą, siekdamas nukreipti įrankį į
metalą arba metalą link įrankio. Po to išimamas
apdorotas metalas ir tikrinamas staklių veikimas
matuokliais matuojant detalę ; baigę darbą, valo ir
sutepa stakles, jei reikia keičia įrankius ar staklių įrangą.
Staklės turi būti suderintos, nes jų galia, didelis greitis,
aukšta temperatūra gali sukelti pavojų, jeigu griežtai
nesilaikoma saugos taisyklių.
722315

Metalo frezavimo staklių derintojas operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo frezavimo staklių derintojas operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Derina ir valdo elektrines metalo frezavimo stakles:
Explanatory
nagrinėja brėžinius ir techninių sąlygų parašus, sraigtais notes:
ir tvirtinimo priemonėmis pritvirtina metalą prie staklių;
parenka ir pritvirtina sunkųjį veleną, nustato greitį,
įjungia stakles; nustato sukimosi greitį, reguliuoja
rankinius įtaisus arba automatinius svertus, kuriais
nukreipia metalą į frezą arba frezą į metalą; keičia
frezos arba metalo padėtį, operacijos metu matuokliais
tikrina pjovimą, kad įsitikintų įtaisų veikimo tikslumu;
naudodamas horizontaliąsias ir vertikaliąsias frezavimo
stakles, frezuoja detales; frezuoja stačiakampius ir
apvalius išorinius ir vidinius paviršius, taip pat pakopas,
išdrožas, griovelius ir kt.; sudaro detalių eskizus, skaito
mazgų surinkimo brėžinius, atlieka techninius
skaičiavimus. Gali specializuotis derinti ir valdyti
universalias arba programinio valdymo frezavimo
stakles. Skiriamas darbui pagal specializaciją.

722316

Skaitmeninio valdymo metalo apdirbimo staklių derintojas operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skaitmeninio valdymo metalo apdirbimo staklių
derintojas operatorius

Description:

722317

Metalo drožimo staklių derintojas operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo drožimo staklių derintojas operatorius

Description:

722318

Metalo tiksliojo šlifavimo staklių derintojas operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo tiksliojo šlifavimo staklių derintojas operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Derina ir valdo elektrines metalo šlifavimo stakles, kurių Explanatory
šlifavimo diskas lygina metalo paviršių iki reikiamo
notes:
lygio: nagrinėja gaminamos detalės brėžinius ir
techninių sąlygų aprašus; tvirtina metalą prie laikiklio,
naudoja reples, šablonus, kitas tvirtinimo priemones;
parenka šlifavimo diską, jį pritvirtina prie staklių;
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reguliuoja stakles, kirtiklius, kitus svertus, numato
šlifavimo disko judesių kryptį ir ribas; parenka šlifavimo
disko sukimosi greitį, įjungia mašiną; reguliuoja rankinį
pastūmos mechanizmą arba nustato automatinius
svertus, stebi šlifavimo operaciją; jei reikia, operacijos
metus keičia šlifavimo diską ir pataiso metalo padėtį,
matuoja šlifavimo rezultatą; reguliuoja ir derina
instrumentus. Gali specializuotis derinti tam tikro tipo
šlifavimo stakles ir dirbti pagal specializaciją.
722319

Metalo apdirbimo staklių-plėstuvo derintojas operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo apdirbimo staklių-plėstuvo derintojas
operatorius

Description:

722320

Kopijuojamųjų metalo frezavimo staklių derintojas operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kopijuojamųjų metalo frezavimo staklių derintojas
operatorius

Description:

722321

Metalo skersinio drožimo staklių derintojas operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo skersinio drožimo staklių derintojas operatorius Description:

722322

Metalo išspaudžiamojo tekinimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo išspaudžiamojo tekinimo staklių operatorius

Description:

722323

Metalo lakštų vyniotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo lakštų vyniotojas

Description:

722324

Įrenginių derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įrenginių derintojas

Description:
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722325

(Iš)tekintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

(Iš)tekintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Metalo tekintojai tekinimo staklėmis apdirba metalines Explanatory
detales. Tekintojai dirba šiuolaikinėmis
notes:
universaliosiomis tekinimo staklėmis. Jie tekina
cilindrines ir kūgines detales, laiptuotuosius velenus ir
skriemulius, krumpliaračių pusgaminius, ištekina,
gręžia, praplečia skyles, įpjauna vidinius ir išorinius
sriegius. Tekintojai turi išmanyti universaliųjų tekinimo
staklių įrengimą, derinimo ir tikslumo patikrinimo
taisykles, taip pat kontrolinių matuoklių paskirtį bei
naudojimo taisykles, pjovimo įrankių paskirtį ir
naudojimo bei galandimo taisykles. Taip pat tekintojai
privalo mokėti naudotis specializuotomis staklėmis,
suderintomis atskiroms operacijoms atlikti arba
detalėms apdirbti. Jie turi išmanyti detalių apdirbimo
tikslumo ir paviršiaus švarumo klases, aušinimo ir
tepimo skysčių savybes bei paskirtį. Labai svarbu
mokėti valdyti mechanizmus ir įrenginius, gebėti
prisitaikyti prie darbo užduočių kaitos. Staklės turi būti
suderintos, nes jų galia, didelis greitis, aukšta
temperatūra gali sukelti pavojų, jeigu griežtai
nesilaikoma darbų saugos taisyklių. Tekintojai dėvi
apsaugines priemones: akinius, ausines ir pan., kad
apsisaugotų nuo dalelių, atskylančių nuo apdirbamos
medžiagos.

722326

Automatinių linijų derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automatinių linijų derintojas

Description:

722327

Metalo apdirbimo štampų gamybos presų derintojas operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo apdirbimo štampų gamybos presų derintojas
operatorius

Description:

722328

Plastikinių dirbinių gamybos mašinų ir automatinių linijų derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plastikinių dirbinių gamybos mašinų ir automatinių
linijų derintojas

Description:

722329

Plataus profilio staklininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plataus profilio staklininkas

Description:
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722330

Programinio valdymo staklių derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Programinio valdymo staklių derintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Derina ir valdo programinio valdymo staklių įrangą,
Explanatory
kuri automatiškai frezuoja, gręžia, pramuša ir platina
notes:
kiaurymes metale, formuoja detales: surenka ir įstato
reikiamus įrankius į laikiklius; valdo tiksliąsias metalo
pjovimo stakles, kurios naudojamos daug kartų
pasikartojančioms metalo apdirbimo operacijoms
atlikti: metalui pjauti, gręžti, šlifuoti ir kt.; dirba
programinio valdymo staklėmis, jas derina, įveda
programas detalėms apdirbti; nagrinėja brėžinius,
numato darbo metodą ir operacijų seką, matuoja ir
pažymi reikalingus taškus, įtvirtina pjovimo ir gręžimo
instrumentus į staklių lizdus; pritvirtina metalą ir
šabloną prie laikiklio, parenka sukamojo ar kitokio
judesio greitį, įjungia stakles; stebi operaciją, naudojasi
replėmis, laikikliais, kirtikliais, įvairiais kontrolės ir
matavimo įtaisais; jei operacijos metu pastebi
netikslumus, derina stakles ir dar kartą pakartoja
operaciją; po to išimamas apdorotas metalas ir,
matuokliais matuojant detalę, tikrinamas staklių
veikimas; baigę darbą, valo ir sutepa stakles, jei reikia,
keičia įrankius ar staklių įrangą. Staklės turi būti
suderintos, nes jų galia, didelis greitis, aukšta
temperatūra gali sukelti pavojų, jeigu griežtai
nesilaikoma saugos taisyklių. Gali pašalinti automatinio
programavimo netikslumus, reguliuoti staklių operacijų
atlikimo greitį.

722331

Prietaisų ir detalių bandytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prietaisų ir detalių bandytojas

Description:

722332

Prietaisų tikrintojas; prietaisininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prietaisų tikrintojas; prietaisininkas

Description:

722333

Programinio valdymo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Programinio valdymo staklių operatorius

Description:

722334

Krumpliaračių frezuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Krumpliaračių frezuotojas

Description:
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722335

Frezuotojas mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Frezuotojas mechanikas

Description:

722336

Plokščiojo stiklo apdirbimo skaitmeninių staklių programų derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plokščiojo stiklo apdirbimo skaitmeninių staklių
programų derintojas

Description:

722337

Elektroerozininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektroerozininkas

Description:

722338

Frezuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Frezuotojas

Description:

722339

Šaltkalvio ir staklininko darbų kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaltkalvio ir staklininko darbų kontrolierius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kontrolierius, kuris tikrina šaltkalvių ir staklininkų
Explanatory
pagamintų gaminių ar jų detalių parametrus,
notes:
siekdamas nustatyti, ar jie atitinka gamintojo
specifikacijų ir standartų reikalavimus. Jis atlieka
įrangos eksploatavimo kontrolę, pooperacinį
staklininkų ir šaltkalvių darbų priėmimą. Išmano
kontrolės ir matavimo įrankių paskirtį ir naudojimo
taisykles. Kruopščiai išnagrinėja, kokias privalomas
užduotis turėtų atlikti specialiu režimu dirbantis
darbuotojas . Tvarko šaltkalvių ir staklininkų darbų
kontrolės dokumentus. Išsiaiškina ruošinių, pusgaminių
ir gaminių kokybės rodiklių neatitikties technologinių
dokumentų normoms ir reikalavimams priežastis.
Privalo laikytis darbų, priešgaisrinės ir elektros saugos,
darbo higienos taisyklių reikalavimų.

722340

Krumpliaračių gamybos staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Krumpliaračių gamybos staklių operatorius

Description:
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722341

Sriegių šlifavimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sriegių šlifavimo staklių operatorius

Description:

722342

Koordinatinių tekinimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Koordinatinių tekinimo staklių operatorius

Description:

722343

Karuselinių tekinimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Karuselinių tekinimo staklių operatorius

Description:

722344

Vijimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vijimo staklių operatorius

Description:

722345

Suvirinimo ir dujinio pjaustymo įrangos derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Suvirinimo ir dujinio pjaustymo įrangos derintojas

Description:

7224

Metalo šlifuotojai, poliruotojai ir įrankių galąstojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Metalo šlifuotojai, poliruotojai ir įrankių galąstojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Metalo šlifuotojai, poliruotojai ir įrankių galąstojai
Explanatory
šlifuoja bei poliruoja metalų paviršius ir aštrina bei
notes:
galanda įrankius. Atliekamos užduotys: (a) stacionariųjų
ar kilnojamųjų šlifavimo ir poliravimo mašinų valdymas;
(b) pjaustymui skirtų įrankių galandimas ir aštrinimas
naudojant šlifavimo stakles ar mechaninius šlifavimo
įrankius; (c) pjūklų ašmenų, tekstilės pluošto verpimo ir
šukavimo cilindrų metalinių dantelių taisymas,
reguliavimas ir galandimas ar aštrinimas; (d) panašių
užduočių atlikimas; (e) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7224
01 Metalo juodintojas 7224 03 Metalo blizgintojas
7224 04 Metalo valytojas 7224 05 Metalinių liejinių
apdailininkas
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722401

Metalo juodintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo juodintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šlifuoja metalo gaminius, naudoja chemines
medžiagas, siekia apsaugoti detales nuo korozijos:
išmano universalios ir specialios įrangos konstrukciją ir
jos naudojimo taisykles; išmano antikorozinių, tepimo,
aušinimo medžiagų rūšis, savybes ir naudojimo
galimybes; apdoroja gaminius cheminėmis medžiagas,
deda į krosnį, kontroliuoja temperatūrą, stebi
matuoklių rodmenis; užbaigęs juodinimą, išima
gaminius ir sutepa alyva.

Explanatory
notes:

722403

Metalo blizgintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo blizgintojas

Description:

722404

Metalo valytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo valytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Valdo įrangą, kuri nuvalo metalo gaminius: prieš
padengiant metalinę detalę emaliu ar prieš kitą
baigiamąjį procesą, nuvalo nuo ruošinio nešvarumus,
rūdis, dėmes; naudoja dildę, švitrinį popierių bei
chemines valymo priemones; panardina į rezervuarus
su cheminiais tirpalais, nuplauna riebalinius
nešvarumus, kontroliuoja tirpalų temperatūrą, įdeda
cheminių medžiagų, kad išlaikytų reikiamą tirpalų
konsistenciją; valdo metalo valymo įrangą.

Explanatory
notes:

722405

Metalinių liejinių apdailininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalinių liejinių apdailininkas

Description:

722406

Metalo apdailininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo apdailininkas

Description:

722407

Metalo šlifuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo šlifuotojas

Description:
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Aiškinamosios
pastabos:

Rankiniu būdu arba mašina šlifuoja metalo paviršių:
Explanatory
rankiniu būdu arba pneumatiniu kaltu pašalina
notes:
nereikalingas iškyšas; šlifavimo staklėmis sulygina
nelygius kraštus; nagrinėja šlifuojamos detalės
brėžinius ir techninių sąlygų aprašus; pritvirtina
apdorojamą metalą sraigtais ar kitomis tvirtinimo
priemonėmis; parenka šlifavimo įrankius ir įstato į
mašiną, parenka sukamojo ar kitokio judesio greitį,
įjungia stakles; nustato, reguliuoja staklių slinkimo
greitį ir ribas; reguliuoja rankinius prietaisus arba
automatinius svertus, nukreipia įrankius skersai metalo,
matuokliais tikrina šlifavimo kokybę. Kai reikia,
reguliuoja įrankius. Gali žymėti modelio linijas ir taškus
ant detalės paviršiaus prieš šlifavimą. Gali valdyti tam
tikro tipo šlifavimo stakles ir atitinkamai būti
paskiriamas darbui.

722408

Tekstilės karštuvų šlifuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės karštuvų šlifuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Remontuoja ir galanda metalinius karštuvų dantis,
esančius tekstilės apdirbimo staklėse: išmano
universalios ir specialios įrangos konstrukciją ir jos
naudojimo taisykles; nustato ir pašalina pažeistas
metalines karštuvų detales, parenka šlifavimo diską ir
pritvirtina prie šlifavimo staklių; nagrinėja šlifuojamos
detalės brėžinius ir techninių sąlygų aprašus; sraigtais
ar kitomis tvirtinimo priemonėmis pritvirtina
apdorojamą detalę; parenka sukamojo ar kitokio
judesio greitį, įjungia stakles ir stebi, ar teisingai vyksta
procesas; išjungia stakles, išima apdorotą detalę,
matuokliais tikrina, ar karštuvo dalis atitinka techninių
sąlygų aprašams. Gali prižiūrėti karšimo mašiną.

Explanatory
notes:

722409

Įrankių šlifuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įrankių šlifuotojas

Description:

722410

Metalo poliruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo poliruotojas

Description:

722411

Metalo poliruotojas švitru

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo poliruotojas švitru

Description:
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722412

Veidrodžių metalinės apdailos poliruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Veidrodžių metalinės apdailos poliruotojas

Description:

722413

Metalo poliruotojas smėliu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo poliruotojas smėliu

Description:

722414

Pjūklų remontininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pjūklų remontininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Remontuoja įvairius pjūklus (rankinius, diskinius,
juostinius, gaterinius pjūklus): nupjauna pjūklo
sulūžusius dantis, pašalindamas dalį pjūklo ašmenų;
suvirinimo būdu sujungia galus arba juos lituoja
kietuoju lydmetaliu; sulygina pjūklo ašmenų įtrūkius;
plaktuku pašalina ašmenų įdubas, užlinkimus. Taip pat
plaktuku arba replėmis nustato pjūklo dantų
taisyklingą kampą ir pjovimo padėtį; priveržia pjūklą
galandimo staklėse, nustato pjūklo dantų padėtį taip,
kad kiekvienas dantis būtų šlifuojamas iš eilės atskirai;
išima pjūklą iš staklių ir užbaigia operaciją rankiniais
instrumentais. Gali galąsti pjūklus ir išpjauti naujus
pjūklo dantis. Gali galąsti pjūklus rankiniu būdu.

Explanatory
notes:

722415

Pjovimo instrumentų galąstojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pjovimo instrumentų galąstojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šlifavimo disku galanda peilius, chirurginius
instrumentus ir kitus pjovimo įrankius: valdo
stacionarias ar kilnojamąsias galandimo stakles;
parenka galandimo diską, pritvirtina reikiamoje
padėtyje, įjungia stakles; stebi operaciją, pasiekus
reikiamą lygį, išjungia stakles; Gali grūdinti, poliruoti
išgaląstus instrumentus.

Explanatory
notes:

722416

Keliaujantis galąstojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keliaujantis galąstojas

Description:

722417

Peilių galąstojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Peilių galąstojas

722418

Pjūklų galąstojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pjūklų galąstojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Galanda įvairius pjūklus (rankinius, diskinius, juostinius, Explanatory
gaterinius pjūklus): plaktuku pašalina ašmenų įdubas,
notes:
užlinkimus; galanda pjūklus įvairiomis galandimo
staklėmis ir automatais; priveržia pjūklą galandimo
staklėse, nustato pjūklo dantų padėtį taip, kad
kiekvienas dantis būtų galandamas iš eilės atskirai.
Išima pjūklą iš staklių ir užbaigia operaciją rankiniais
instrumentais. Gali galąsti įvairius pjūklus, išpjauti
naujus pjūklo dantis. Gali galąsti pjūklus rankiniu būdu,
atlikti įrenginių priežiūros, tepimo darbus, parinkti
tarpiklius pjūklų sąrankai.

722419

Įrankių galąstojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įrankių galąstojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Elektrinių šlifavimo staklių disku galanda pjovimo
instrumentus, naudojamus metalams apdirbti,
medienos apdoroti ir kitoms operacijoms atlikti:
įmontuoja pjovimo instrumentą į šlifavimo mašinos
laikiklį; reguliuoja laikiklį, kad pjovimo instrumento
kraštai būtų reikiamame lygyje; įjungia šlifavimo diską
ir stebi, ar teisingai vyksta procesas; baigęs galąsti,
stabdo mašiną, išima instrumentą, dilde pašalina
atplaišas nuo kraštų. Keičia šlifavimo diską. Gali
užbaigti pjovimo instrumento galandimą rankiniu
būdu. Gali naudoti tiksliuosius matuoklius.

Explanatory
notes:

722420

Metalo šlifuotojas tekėlu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo šlifuotojas tekėlu

Description:

722421

Medienos apdirbimo įrankių galąstojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos apdirbimo įrankių galąstojas

Description:

723

Mašinų mechanikai ir derintojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Mašinų mechanikai ir derintojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mašinų mechanikai ir derintojai derina, instaliuoja,
prižiūri ir remontuoja variklius, transporto priemones,
žemės ūkio ir pramonės mašinas, mechanizmus bei

Explanatory
notes:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

Description:

938/1 365

LPK-2005

mechaninę įrangą. Pagrindinės atliekamos užduotys:
variklių, transporto priemonių, žemės ūkio ir pramonės
mašinų, mechanizmų ir mechaninės įrangos derinimas,
montavimas, techninė priežiūra ir remontas. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Šios
grupės profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius:
7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir
derintojai 7232 Orlaivių variklių mechanikai ir derintojai
7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir
derintojai Profesijos priskiriamos 8 pagrindinei grupei
”Įrenginių, mašinų operatoriai ir surinkėjai”, jei
pagrindinis dalykas, kurio reikia darbo užduotims
atlikti, yra mechanizmų ir mašinų, kurios valdomos ar
su kuriomis dirbama, išmanymas ir patyrimas šioje
srityje. Profesijos priskiriamos 9 pagrindinei grupei
“Nekvalifikuoti darbininkai“, jei atliekamos užduotys yra
paprastos ir kasdieninės, jei joms atlikti dažniausiai
reikia rankinio naudojimo įrankių, fizinių pastangų, jei
ankstesnis patyrimas ar darbo išmanymas nėra būtini
dalykai, kai reikia tik minimalios asmeninės iniciatyvos
ar sprendimų.
7231

Variklinių transporto priemonių mechanikai ir derintojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių mechanikai ir derintojai Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Variklinių transporto priemonių mechanikai ir derintojai Explanatory
derina, montuoja, prižiūri ir remontuoja motociklų,
notes:
keleivinių automobilių, sunkvežimių ir kitų transporto
priemonių variklius bei mechanines dalis. Atliekamos
užduotys: (a) variklinių transporto priemonių variklių
derinimas, tikrinimas, bandymas ir priežiūra; (b) variklių
arba variklių dalių keitimas; (c) susidėvėjusių, sugedusių
ar trūkumų turinčių variklinių transporto priemonių
dalių derinimas, tikrinimas, reguliavimas, ardymas,
surinkimas, restauravimas ar keitimas; (d) variklių ir
stabdžių montavimas ar reguliavimas, vairo bei kitų
variklinių transporto priemonių detalių reguliavimas ir
montavimas; (e) panašių užduočių atlikimas; (f)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 7231 01 Transporto priemonių
variklių šaltkalvis surinkėjas 7231 02 Automobilių
mechanikas 7231 03 Automobilių pavarų mechanikas
7231 04 Autobusų mechanikas

723101

Transporto priemonių variklių šaltkalvis surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto priemonių variklių šaltkalvis surinkėjas

Description:

723102

Automobilių mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automobilių mechanikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Automobilių mechanikai įvertina automobilio bei jo
Explanatory
mechanizmų ir agregatų būklę, nustato gedimus ir jų
notes:
priežastis, operatyviai ir kokybiškai atlieka automobilių
techninio aptarnavimo ir remonto darbus: taiso variklių,
degalų įpurškimo sistemos, važiuoklės, stabdžių
sistemos, ratų pakabos ir kitus galimus gedimus;
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tikrina, derina, keičia susidėvėjusias dalis; šalindami
gedimus automechanikai atlieka daug įvairių darbų:
gręžia, sriegia, išardo ir surenka variklius bei kitus
mechanizmus, šalina koroziją. Darbo vieta aprūpinta
elektriniais ar pneumatiniais kėlimo įrenginiais, metalo
apdirbimo staklėmis ir kt. įranga. Tai įpareigoja
automobilių mechaniką išmanyti jų veikimo principus,
gebėti juos tinkamai eksploatuoti. Remonto darbų
metu kyla dulkės ir nuodingi garai, todėl mechanikai
dėvi darbinę aprangą, jie turėtų naudoti įvairias
apsaugos priemones. Automechanikai turi lakytis darbų
saugos, apsaugos nuo elektros, priešgaisrinės
apsaugos ir gamtosaugos reikalavimų.
723103

Automobilių pavarų mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automobilių pavarų mechanikas

Description:

723104

Autobusų mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Autobusų mechanikas

Description:

723105

Transporto priemonių dyzelinių variklių mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto priemonių dyzelinių variklių mechanikas

Description:

723106

Tansporto priemonių variklių mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tansporto priemonių variklių mechanikas

Description:

723107

Garažo mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Garažo mechanikas

Description:

723108

Motociklų mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Motociklų mechanikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Remontuoja ir techniškai prižiūri motociklus ir
mopedus: suranda defektus, parenka atitinkamus
remonto būdus ir metodus, atlieka remonto darbus:
apžiūri motociklą, nustato jo būklę, pašalina
sugedusius elementus, parenka naujas detales arba
paruošia eskizus naujoms detalėms gaminti; atlieka

Explanatory
notes:
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įvairius šaltkalvystės darbus: lenkimo valcais (staklėmis,
deformavimo būdu suteikiančiomis ruošiniui tam tikrą
formą ir matmenis) ir presais (staklėmis,
apdirbančiomis metalą spaudimu) lenkia arba
deformuoja detales; gręžia ir gilina kiaurymes, atlieka
detalių pjaustymo dujomis ir suvirinimo darbus;
surenka atskirus mazgus, montuoja ir surenka rėmus.
723109

Sunkvežimių mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sunkvežimių mechanikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Sunkvežimių mechanikai įvertina automobilio bei jo
Explanatory
mechanizmų ir agregatų būklę, nustato gedimus ir jų
notes:
priežastis, operatyviai ir kokybiškai atlieka techninės
priežiūros ir remonto darbus: taiso variklių, degalų
įpurškimo sistemos, važiuoklės, stabdžių sistemos, ratų
pakabos ir kitus galimus gedimus; tikrina, derina, keičia
susidėvėjusias dalis; šalindami gedimus, atlieka įvairius
darbus: gręžia, sriegia, išardo ir surenka variklius bei
kitus mechanizmus, šalina koroziją. Darbo vieta
aprūpinta elektriniais ar pneumatiniais kėlimo
įrenginiais ir metalo apdirbimo mechanizmais. Tai
įpareigoja automobilių mechaniką išmanyti jų veikimo
principus, gebėti juos eksploatuoti. Remonto darbų
metu kyla dulkės ir nuodingi garai, todėl mechanikai
dėvi darbinę aprangą. Jie turėtų naudoti įvairias
apsaugos priemones. Automechanikai turi laikytis
darbų saugos, apsaugos nuo elektros, priešgaisrinės
apsaugos ir gamtosaugos reikalavimų. Gali remontuoti
ir techniškai prižiūrėti vilkikus ir jų įrangą, pvz.,
priekabas (treilerius).

723110

Variklinių transporto priemonių mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių mechanikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Remontuoja, prižiūri ir tikrina visą mechaninę
Explanatory
autobusų, automobilių ir kitų variklinių transporto
notes:
priemonių dalį: nagrinėja ir išbando transporto
priemonę, siekdamas nustatyti jos veikimo ypatumus,
išsiaiškina gedimų vietas ir dalių defektus;
naudodamasis techniniais aprašymais, katalogais ir
kitais dokumentais, nustato, kaip pašalinti gedimus;
vadovaudamasis brėžiniais ir techniniais vadovais
suplanuoja darbų seką; iš dalies arba visiškai išardo
variklį, pavarų dėžę ar kitas transporto priemonės dalis,
kurias reikia sutvarkyti; išbando transporto priemonę ir,
jei randa trūkumų, papildomai tvarko. Naudodamas
tekinimo stakles, rankinius instrumentus, suvirinimo
įrangą, gali gaminti įvairias detales. Gali taisyti elektros
įrangos gedimus, dažyti kėbulą. Gali remontuoti
dyzelinius automobilių variklius ir dirbti pagal
specializaciją.

723111

variklinių transporto priemonių pavarų mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

variklinių transporto priemonių pavarų mechanikas

Description:
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723112

Traktorių mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Traktorių mechanikas

Description:

723113

Akumuliatorių pildytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akumuliatorių pildytojas

Description:

723114

Dviračių taisytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dviračių taisytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Prižiūri ir taiso dviračius: apžiūri dviratį, suranda
Explanatory
defektą; keičia sugedusią dalį, sulygina ratų ir rėmo
notes:
liniją, patikrina pavaras, padangas ir kt. Sutepa detales
alyva, sureguliuoja vairą, varomąją grandinę, pavarų
dėžę, šviesas. Atlieka visus darbus, kad užtikrintų saugų
dviračio eksploatavimą ir geras veikimo sąlygas. Gali
lituoti ir dažyti detales.

723115

Variklinių transporto priemonių remontininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių remontininkas

Description:

723116

Pedalinių dviračių taisytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pedalinių dviračių taisytojas

Description:

723117

Variklių derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Variklių derintojas

Description:

723118

Transporto priemonių variklių derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto priemonių variklių derintojas

Description:
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723119

Automobilių remontininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automobilių remontininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Automobilių remontininkai įvertina automobilio
Explanatory
techninę būklę, nustato defektus, operatyviai ir
notes:
kokybiškai atlieka remonto darbus. Keičia detales,
paruošia jas remontui, dažo, lygina, dirba šaltkalvystės
darbus: suranda defektus, parenka atitinkamus
remonto būdus ir metodus, atlieka remonto darbus;
pašalina sugedusius elementus, parenka naujas detales
arba paruošia eskizus naujoms detalėms pagaminti;
atlieka kitokius remonto darbus: dujinio ir elektrinio
suvirinimo įranga suvirina ir sulituoja detales, padaro
naujas detales, nuo metalinių paviršių pašalina
korozijos pėdsakus, apdirba ir remontuoja nemetalinius
elementus, išlygina ir suvirina deformuotas dalis;
remontininkai atlieka įvairius šaltkalvystės darbus:
pjausto, lygina, kniedija, lituoja. Taip pat jie gali atlikti ir
automobilio techninės priežiūros darbus: variklio,
važiuoklės, ratų pakabos ir kt. remontą.

723120

Mechanikas remontininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mechanikas remontininkas

Description:

723121

Šaltkalvis diagnostikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaltkalvis diagnostikas

Description:

723122

Automobilių šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automobilių šaltkalvis

Description:

723125

Remonto mechaninio baro meistras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Remonto mechaninio baro meistras

Description:

723126

Remonto mechaninio baro mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Remonto mechaninio baro mechanikas

Description:
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723127

Remonto meistras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Remonto meistras

Description:

723128

Mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mechanikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Remontuoja, prižiūri ir kruopščiai tikrina visą
Explanatory
mechaninę autobusų, lengvųjų automobilių ir kitokių
notes:
variklinių transporto priemonių dalį: nagrinėja, išbando
transporto priemonės dalių ir agregatų veikimą,
siekdamas nustatyti gedimus ir defektus bei nuspręsti
kaip pašalinti gedimus; naudojasi techniniais
aprašymais, katalogais ir specifikacijomis;
vadovaudamasis brėžiniais ir techniniais aprašais bei
instrukcijomis planuoja techninės priežiūros ir remonto
eigą; iš dalies arba visiškai išmontuoja variklį, pavarų
dėžę ar kitas dalis, kurias reikia apžiūrėti; naudoja
keltuvą, kėliklį ir kitus reikalingus prietaisus;
remontuoja arba keičia dalis, tokias kaip stūmokliai,
įdėklai, pavaros, vožtuvai, guoliai, stabdžiai, tarpikliai,
uždegimo žvakės ir kitokios detalės; reguliuoja
stabdžius, užlituoja prakiurusių radiatorių skyles,
patikrina vairo mechanizmą, atlieka kitus remonto
darbus; alyva sutepa sujungimus, sutvirtina dalis,
patikrina skysčių lygius, jei reikia – papildo; išvalo
alyvos surinktuvą, pakeičia filtrus ir alyvą, alyva sutepa
karbiuratoriaus reguliatorių, riedėjimo guolius, vandens
siurblius, durų užraktus, įvores, patikrina ir praneša apie
padangų būklę, balansuoja ratus ir nustato reikiamą
slėgį padangose, jei reikia - reguliuoja, patikrina
apšvietimo sistemą, pakeičia sudužusius šviestuvus.
Išbando suremontuotą transporto priemonę kelyje,
papildomai tvarko, jei randa trūkumų. Tekinimo
staklėmis, rankiniais instrumentais ar suvirinimo įranga
gali pagaminti reikalingas detales. Gali taisyti elektros
grandinės gedimus, dažyti kėbulą. Dirba su dujinio ir
elektrinio suvirinimo įrenginiais, rankiniu būdu ir
pusautomačiu virina įvairias siūles, atlieka vidutinio
sudėtingumo šaltkalvystės darbus. Gali specializuotis
automobilių dyzelinių variklių remonto srityje ir dirbti
pagal specializaciją.

723129

Mechaninio surinkimo šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mechaninio surinkimo šaltkalvis

Description:

723130

Kelių mašinų ir mechanizmų derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelių mašinų ir mechanizmų derintojas

Description:
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723131

Kolonos mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kolonos mechanikas

Description:

723132

Autotransporto priemonių šaltkalvis remontininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Autotransporto priemonių šaltkalvis remontininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Išardo ir surenka autotransporto priemones
(lengvuosius automobilius, sunkvežimius, autobusus),
remontuoja jų atskirus agregatus, mazgus: atlieka
autotransporto priemonės techninę priežiūrą; skaito
surinkimo brėžinius; nuima, išardo bei surenka
agregatus, mazgus; išbando agregatus, atlieka
mechanizmų reguliavimo darbus, pakeičia sudilusias
detales ir įdeda į vietą. Tam naudoja techninės
diagnostikos stendus; atlieka profilaktinį, vidutinį ir
kapitalinį remontą. Remontuodami, gamindami ir
restauruodami susidėvėjusias detales, jie medžiagas
pjausto, lenkia, kerta, lygina rankiniu būdu bei
naudodami specialius įtaisus ir įrenginius. Gręžimo
staklėmis ir pneumatiniais įtaisais gręžia, sriegikliais ir
sriegpjovėmis sriegia, apdirba sujungiamąjį paviršių,
pašalina suvirinimo defektus.

Explanatory
notes:

723133

Akumuliatorininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akumuliatorininkas

Description:

723134

Derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Derintojas

Description:

7232

Orlaivių variklių mechanikai ir derintojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Orlaivių variklių mechanikai ir derintojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Orlaivių variklių mechanikai ir derintojai derina, prižiūri, Explanatory
remontuoja orlaivių variklius ir atlieka jų kapitalinį
notes:
patikrinimą ir remontą. Atliekamos užduotys: (a)
orlaivių variklių derinimas, reguliavimas, bandymas,
priežiūra; (b) variklio dalių ar viso variklio keitimas
nauju; (c) panašių užduočių atlikimas; (d) vadovavimas
kitiems darbininkams. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: 7232 01 Orlaivių metalinių sklandmenų
montuotojas 7232 02 Orlaivių variklių šaltkalvis 7232
03 Orlaivių sklandmenų šaltkalvis surinkėjas 7232 04
Orlaivių variklių mechanikas
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723201

Orlaivių metalinių sklandmenų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Orlaivių metalinių sklandmenų montuotojas

Description:

723202

Orlaivių variklių šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Orlaivių variklių šaltkalvis

Description:

723203

Orlaivių sklandmenų šaltkalvis surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Orlaivių sklandmenų šaltkalvis surinkėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Surenka ir sumontuoja konstrukcines orlaivio dalis:
tikrina orlaivius (lėktuvus, sraigtasparnius), atlieka jų
techninę priežiūrą ir remontą; naudoja įvairius
kontrolinius matuoklius ir įrankius, techninės
diagnostikos stendus; atlieka daug šaltkalvystės
operacijų – metalą žymi, kerta, lenkia, dildo, gręžia,
sriegia, kniedija; naudoja įvairius mechanizmus ir
įrenginius – metalo apdirbimo stakles, suvirinimo
agregatus ir pan. Šie specialistai yra oro uosto
darbuotojai, didelę darbo dienos dalį jie praleidžia
orlaivių remonto dirbtuvėse (angaruose). Dirbtuvės
aprūpintos kėlimo bei transportavimo mechanizmais,
šaltkalvystės įranga.

Explanatory
notes:

723204

Orlaivių variklių mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Orlaivių variklių mechanikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Orlaivių variklių mechanikai derina, prižiūri ir
remontuoja orlaivių variklius ir kitus agregatus bei
sistemas: išmontuoja ir apžiūri variklį; keičia ir
restauruoja variklių detales ir agregatus, surenka bei
derina pneumatines ir hidraulines sistemas, nustato jų
gedimus, šalina defektus, montuoja pavaras, guolius,
movas, atlieka statinį bei dinaminį ratų balansavimą;
valo, plauna, tepa aviacinės technikos detales, atlieka
kitus orlaivio mechanizmų techninės priežiūros darbus
atlieka daug šaltkalvystės operacijų – metalą žymi,
kerta, lenkia, dildo, gręžia, sriegia, kniedija; naudoja
įvairius mechanizmus ir įrenginius – metalo apdirbimo
stakles, suvirinimo agregatus ir pan.

Explanatory
notes:

723205

Orlaivių variklių remontininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Orlaivių variklių remontininkas

Description:

Aiškinamosios

Orlaivių remonto dirbtuvėse apžiūri orlaivių variklius ir

Explanatory
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pastabos:

jų dalis, taip pat ir kitą mechaninę lėktuvo įrangą:
notes:
atlieka remonto darbus, užtikrindamas saugų orlaivių
variklių veikimą; keičia ir restauruoja variklių detales bei
agregatus; braižo eskizus naujoms dalims pagaminti;
skaito darbo brėžinius ir kitus techninių sąlygų
dokumentus; naudoja įvairius kontrolinius matuoklius ir
įrankius, techninės diagnostikos stendus; naudoja
įvairius mechanizmus ir įrenginius – metalo apdirbimo
stakles, suvirinimo agregatus ir pan. atlieka orlaivių
techninę priežiūrą ir kontrolę – keičia tepalus, tikrina
orlaivių mechanizmus, sistemas bei įtaisus.

7233

Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir derintojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir
derintojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai bei
Explanatory
derintojai derina, reguliuoja, bando, montuoja, prižiūri notes:
ir remontuoja variklius (išskyrus variklinių transporto
priemonių ir lėktuvų variklius), žemės ūkio ir pramonės
mašinas bei mechaninę įrangą. Atliekamos užduotys:
(a) variklių (išskyrus variklinių transporto priemonių ir
lėktuvų variklius), žemės ūkio ir pramonės mašinų bei
mechaninės įrangos derinimas, montavimas, tikrinimas,
priežiūra ir remontas; (b) stacionariųjų variklių,
mechanizmų, variklių ir jų dalių tepimas; (c) naujų
mechanizmų ir mechaninės įrangos tikrinimas ir
bandymas, kad jie atitiktų standartus ir saugumo
reikalavimus; (d) panašių užduočių atlikimas; (e)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 7233 01 Šaldymo ir oro
kondicionavimo įrangos montuotojas 7233 02 Žemės
ūkio mašinų šaltkalvis surinkėjas 7233 03 Pramonės
įrangos šaltkalvis surinkėjas 7233 04 Žemės ūkio
mašinų montuotojas

723301

Šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos montuotojas

Description:

723302

Žemės ūkio mašinų šaltkalvis surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žemės ūkio mašinų šaltkalvis surinkėjas

Description:

723303

Pramonės įrangos šaltkalvis surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pramonės įrangos šaltkalvis surinkėjas

Description:
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723304

Žemės ūkio mašinų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žemės ūkio mašinų montuotojas

Description:

723305

Grunto vežimo įrangos montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Grunto vežimo įrangos montuotojas

Description:

723306

Laivų variklių šaltkalvis surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivų variklių šaltkalvis surinkėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Surenka ir montuoja laivų variklius arba jų dalis:
Explanatory
išanalizuoja detalių ir atskirų mazgų brėžinius,
notes:
surinkimo ir kinematines schemas, medžiagų ir detalių
sąrašus, įdėmiai apžiūri įrangos detales, etaloniniais
matuokliais, mikrometrais bei kitomis matavimo
priemonėmis patikrina jų matmenis; surinkėjai
pašlifuoja, nuvalo arba kitaip apdoroja detalių paviršių,
atlieka kitus pagalbinius apdorojimo veiksmus, kad
detalės atitiktų techninius reikalavimus (pvz., išgręžia
kiaurymes ar įsriegia sriegius, nušlifuoja paviršių ir
pan.); išdėsto dalis, numato surinkimo seką ir jas
surenka. Šaltkalvis surinkėjas taip pat atlieka vidutinio
sudėtingumo ir sudėtingų įrenginių, mašinų,
mechanizmų, svarbių mazgų einamąjį, vidutinį ir
kapitalinį remontą, juos surenka, tikrina, reguliuoja ir
išbando. Surinkėjas turi gerai išmanyti ne tik mašinų
konstrukciją, bet ir atskirų mazgų bei mechanizmų
(siurblių, hidraulinių ar pneumatinių sistemų) veikimo
principus, mechanizmų surinkimo eiliškumą, moka
atlikti įvairius šaltkalvio darbus (gręžimą, sriegių
įsriegimą, šlifavimą, pritvirtinimą ir kt.), deramai parinkti
įrankius. Išbando sumontuotą dirbinį ar detalę.

723307

Garo variklių šaltkalvis surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Garo variklių šaltkalvis surinkėjas

Description:

723308

Pramonės mašinų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pramonės mašinų montuotojas

Description:
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723309

Staklių montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Staklių montuotojas

Description:

723310

Metalo apdirbimo staklių montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo apdirbimo staklių montuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Montuoja įvairių tipų automatines ir pusiau
Explanatory
automatines metalo pjovimo, gręžimo, šlifavimo elektra notes:
varomas stakles, suderina daugkartinėms metalo
apdirbimo operacijoms atlikti: nagrinėja brėžinius,
numato darbo metodą ir operacijų seką; apžiūri įrangos
detales, etaloniniais matuokliais, mikrometrais ir
kitomis matavimo priemonėmis patikrina dalių
matmenis; naudoja įvairius rankinius instrumentus:
suktuvus, atsuktuvus, reples, laikiklius, kitus pagalbinius
įrankius; pritvirtina metalą ir šabloną prie laikiklio,
parenka sukimo ir kitokio judesio greitį, įjungia stakles.
Jei jų veikimas nėra automatinis, suka rankinį vairą, kad
nukreiptų įrankį į metalą arba metalą link įrankio; stebi
operaciją ir, jei pastebi netikslumus, kviečia staklių
derintoją. Jei yra derinimo defektų, dar kartą kartoja
operacijas, kad sureguliuotų stakles. Jei staklės pusiau
automatinės, išimamas apdorotas metalas ir tikrinamas
staklių veikimas detalę matuojant tam tikru matuokliu;
baigęs darbą, išvalo ir sutepa stakles. Staklės turi būti
suderintos, nes jų didelė galia ir didelis greitis bei
aukšta temperatūra gali sukelti pavojų, jeigu griežtai
nesilaikoma saugos taisyklių.

723311

Gavybos pramonės įrangos montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gavybos pramonės įrangos montuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Montuotojas, kuris surenka ir montuoja gavybos
pramonės įrangą, agregatų dalis, gali specializuotis
gręžimo, griebimo, pjovimo ar kitų šachtose
naudojamų mašinų dalių montavimo srityje. Jis prižiūri
ir derina gavybos pramonės įrenginius, keliamuosius
mechanizmus. Nagrinėja brėžinius, siekdamas
išsiaiškinti įrangos dalių specifikacijas, numato darbo
metodą ir operacijų seką, įdėmiai apžiūri įrangos
detales, etaloniniais matuokliais, mikrometrais ir kitais
matavimo prietaisais tikrina dalių matmenis. Gali atlikti
pagalbinius apdorojimo veiksmus, kad detalė atitiktų
techninius reikalavimus. Naudoja gręžimo ir šlifavimo
stakles, montuoja ir derina pavaras, movas, guolius,
parenka metalus, jų lydinius. Savo darbe naudoja
įvairius rankinius instrumentus: atsuktuvus, reples,
laikiklius, kitus pagalbinius įrankius. Išbando
sumontuotą įrenginio ar agregato dalį.

Explanatory
notes:
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723312

Įstaigos įrangos montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įstaigos įrangos montuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Montuotojas, kuris surenka ir įrengia įstaigų įrangą ir
atskirus periferinius biuro technikos įtaisus
(spausdintuvus, skenerius, išorines atmintines ir pan.),
vietinio kompiuterių tinklo ir ryšio priemones,
elektroninę biuro įrangą (fakso, telefono, dauginimo ir
kitokius aparatus). Atlieka būtiną elektroninės įrangos
reguliavimą, derinimą ir testavimą. Išmano elementinę
skaitmeninių elektroninių įtaisų bazę, jų parametrus ir
ypatybes, geba nagrinėti vidutinio sudėtingumo
elektronines grandines, moka naudotis vidutinio
sudėtingumo elektroniniais matavimo ir testavimo
įtaisais. Atlieka periodinius eksploatacinius tikrinimus,
nustato ir šalina elektroninių mazgų, blokų,
spausdintinių plokščių ir kitokių elektroninių įtaisų
gedimus. Gali dalyvauti atliekant įstaigos įrangos
techninę priežiūrą ir einamąjį remontą. Jo darbas
reikalauja ypatingo susikaupimo, kantrybės, stropumo.

Explanatory
notes:

723313

Įmonės įrenginių techninės priežiūros padalinio šaltkalvis surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įmonės įrenginių techninės priežiūros padalinio
šaltkalvis surinkėjas

Description:

723314

Spaudos [poligrafijos] įrangos montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spaudos [poligrafijos] įrangos montuotojas

Description:

723315

Tekstilės įrangos montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės įrangos montuotojas

Description:

723316

Turbinų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Turbinų montuotojas

Description:

723317

Medienos apdirbimo įrangos montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos apdirbimo įrangos montuotojas

Description:
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723318

Žemės ūkio mašinų mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žemės ūkio mašinų mechanikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Žemės ūkio technikos mechanikai derina, tikrina,
Explanatory
prižiūri ir remontuoja žemės ūkio mašinas bei
notes:
mechaninius įrenginius. Žemės ūkio mašinų mechanikai
dirba traktoriais, automobiliais, žemės kasimo,
melioracijos ir kitomis žemės ūkio mašinomis, atlieka jų
techninę priežiūrą, paruošia saugojimui, pagal
agrotechninius reikalavimus atlieka laukininkystės
darbus. Remontui naudojamos įvairios techninės
diagnostikos, bandymų ir derinimo priemonės. Jie taiso
mašinų variklius bei kitų sistemų gedimus, derina,
tikrina, keičia arba atnaujina susidėvėjusias dalis.
Šalindami gedimus, žemės ūkio mašinų mechanikai
atlieka daugelį šaltkalvystės ir suvirinimo darbų:
parenka ruošinius detalėms, išlygina, lanksto, pjausto
metalą, suvirina detalių siūles, gręžia skyles, įsriegia
sriegius, šalina koroziją ir kt. Labai svarbu gebėti valdyti
mechanizmus ir įtaisus, tiksliai atlikti pasikartojančias
užduotis, mažais instrumentais dirbti smulkius darbus.
Žemės ūkio mašinų mechanikai dirba žemės ūkio
technikos remonto dirbtuvėse. Atlikdami laukininkystės
ir melioracijos darbus nemažai laiko praleidžia
laukuose, kur darbo sąlygos tiesiogiai priklauso nuo
oro: tenka dirbti kepinant saulei ir lyjant lietui.
Laukininkystės darbai yra sezoninio pobūdžio.

723319

Oro kondicionavimo įrangos mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Oro kondicionavimo įrangos mechanikas

Description:

723320

Statybos įrangos mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statybos įrangos mechanikas

Description:

723321

Grunto vežimo įrangos mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Grunto vežimo įrangos mechanikas

Description:

723322

Dyzelinių variklių (išskyrus automobilinius) mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dyzelinių variklių (išskyrus automobilinius) mechanikas

Description:
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723323

Garo variklių mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Garo variklių mechanikas

Description:

723324

Pramonės įrangos mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pramonės įrangos mechanikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pramonės įrangos mechanikas derina, remontuoja,
prižiūri gamybines mašinas, stakles ir mechaninius
įrenginius. Pramonės įrangos mechanikai prižiūri,
remontuoja ir montuoja pramonės įrenginius,
agregatus, keliamuosius mechanizmus ir transporto
priemones, atlieka jų profilaktinį, vidutinį bei kapitalinį
remontą. Tam naudojami įvairūs kontrolės bei
matavimo įrankiai ir įtaisai, jutikliai, manipuliatoriai,
kėlimo ir transportavimo mechanizmai ir kt. Pramonės
mechanikai turi išmanyti metalų ir jų lydinių sudėtį ir
savybes, terminį apdirbimą, žymėjimą, leidžiamąsias
nuokrypas ir suleidimus, standartus, brėžinių, eskizų ir
schemų braižymo bei skaitymo taisykles ir kt; nustato
įrenginių gedimus, pašalina defektus; atlieka statinį bei
dinaminį balansavimą, montuoja ir derina pavaras,
movas, guolius, pagal paskirtį parenka metalus, jų
lydinius ir plastikus; daro štampus, presformas, kitą
įrangą, parenka ir apskaičiuoja tinkamiausius pjovimo
režimus. Remontuodami jie atlieka įvairias šaltkalvio
(metalo žymėjimas, kirtimas, lenkimas, dildymas,
gręžimas, sriegių įsriegimas, kniedijamas, suvirinimas ir
kt.) bei staklininko (tekinimas, frezavimas, gręžimas,
šlifavimas ir kt.) operacijas. Pramonės įrangos
mechanikai dirba pramonės įmonių gamybos
padaliniuose ir cechuose. Remonto darbus jie atlieka
kėlimo bei transportavimo mechanizmais, šaltkalvystės
įranga, staklėmis, matavimo įrankiais ir įtaisais, tačiau
kai kurias surinkimo ir montavimo operacijas tenka
atlikti rankomis.

Explanatory
notes:

723325

Staklių mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Staklių mechanikas

Description:

723326

Gavybos pramonės įrangos mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gavybos pramonės įrangos mechanikas

Description:

723327

Įmonės įrenginių techninės priežiūros padalinio mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Įmonės įrenginių techninės priežiūros padalinio
mechanikas

723328

Spaudos [poligrafijos] įrangos mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spaudos [poligrafijos] įrangos mechanikas

Description:

723329

Šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos mechanikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mechanikas, kuris įrengia, prižiūri ir remontuoja
Explanatory
centrinius ir autonominius gamybinėms, prekybos,
notes:
gyvenamosioms ir kitoms patalpoms skirtus oro
kondicionierius, telekomunikacijų stočių ir kompiuterių
salių kondicionavimo įrangą, buitinius gyvenamųjų
patalpų, kotedžų, įstaigų kondicionierius, maisto ir
maisto perdirbimo pramonės šaldymo sistemas ir
kameras, įvairius kompresorius, garintuvus ir kitokias
šaldymo sistemas. Jis gręžia skyles grindyse ir sienose,
įmontuoja laikiklius ir pakabas, įrengia atramines
konstrukcijas ventiliacijos įrenginiams, naudodamas
specialią įrangą juos montuoja, įrengia ortakių
tvirtinimo detales. Pakelia ir į reikiamą vietą įstato
komponentus. Į vieną visumą, tvirtindamas sriegiais,
suvirindamas arba lituodamas, surenka vamzdžius,
siurblius, kompresorius, kondicionierius, sklendes ir
vožtuvus, matuoklius, laidus ir kitus sistemos
elementus. Atlieka šaltkalvio darbus. Paleidžia sistemą,
stebi jos veikimą, registruoja matuoklių rodmenis,
reguliuoja įtaisus. Išardo neteisingai veikiančias dalis,
dar kartą patikrina komponentų išdėstymą, išbando ir
nustato defekto vietą. Taiso arba šalina defektus, keičia
pažeistas ar neveikiančias dalis. Savo darbe naudojasi
darbo brėžiniais ir technologinėmis kortelėmis, pats
gali sudaryti darbo eskizus. Dirba cechuose, statybose,
kai įrengiamos įvairios paskirties pastatų šaldymo ir oro
kondicionavimo sistemos. Sėkmingą darbą lemia
medžiagų savybių, sistemų konstrukcinių elementų
gamybos technologijos, vėdinimo sistemų detalių
parametrų, ventiliacijos sistemų veikimo ir montavimo
principų išmanymas. Labai svarbu tokios asmenybės
savybės, kaip pomėgis technikai, kruopštumas, erdvinis
mąstymas ir pan. Taip pat būtina gera fizinė ir psichinė
sveikatos būklė (puikus regėjimas, greita reakcija, puiki
akių, rankų koordinacija ir pan.). Šį darbą sunku
sėkmingai dirbti žmogui, turinčiam regos, judėjimo ir
kitų sveikatos sutrikimų.

723330

Šaldymo įrangos mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaldymo įrangos mechanikas

Description:
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723331

Laivo mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo mechanikas

Description:

723332

Tekstilės įrangos mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės įrangos mechanikas

Description:

723333

Turbinų mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Turbinų mechanikas

Description:

723334

Rašomųjų mašinėlių mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rašomųjų mašinėlių mechanikas

Description:

723335

Metalo apdirbimo įrangos mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo apdirbimo įrangos mechanikas

Description:

723336

Šaltkalvis surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaltkalvis surinkėjas

Description:

723337

Nuotekų tinklų remonto šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nuotekų tinklų remonto šaltkalvis

Description:

723338

Tepėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tepėjas

Description:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

954/1 365

LPK-2005

723339

Laivo įrangos tepėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo įrangos tepėjas

Description:

723340

Automatikos ir matavimo aparatūros techninės priežiūros šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automatikos ir matavimo aparatūros techninės
priežiūros šaltkalvis

Description:

723341

Šaltkalvis elektrikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaltkalvis elektrikas

Description:

723342

Elektros įrangos šaltkalvis remontininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros įrangos šaltkalvis remontininkas

Description:

723343

Kompresorinės šaltkalvis remontininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompresorinės šaltkalvis remontininkas

Description:

723344

Terminio cecho šaltkalvis remontininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Terminio cecho šaltkalvis remontininkas

Description:

723345

Šaltkalvis santechnikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaltkalvis santechnikas

Description:

723346

Šaltkalvis skardininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaltkalvis skardininkas

Description:
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723347

Laivų įrenginių montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivų įrenginių montuotojas

Description:

723348

Šaltkalvis suvirintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaltkalvis suvirintojas

Description:

723349

Šilumos tinklų priežiūros šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šilumos tinklų priežiūros šaltkalvis

Description:

723350

Automatinių įrenginių šaltkalvis surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automatinių įrenginių šaltkalvis surinkėjas

Description:

723351

Šaltkalvis derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaltkalvis derintojas

Description:

723352

Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų šaltkalvis

Description:

723353

Šaldymo sistemų šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaldymo sistemų šaltkalvis

Description:

723354

Šaldymo įrangos mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaldymo įrangos mašinistas

Description:
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723355

Šaldymo įrangos šaltkalvis remontininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaldymo įrangos šaltkalvis remontininkas

Description:

723356

Elektros įrangos techninės priežiūros elektrikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros įrangos techninės priežiūros elektrikas

Description:

723357

Takelažo ir krovinių užkabinimo prietaisų šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Takelažo ir krovinių užkabinimo prietaisų šaltkalvis

Description:

723358

Takelažų ir griebtuvų šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Takelažų ir griebtuvų šaltkalvis

Description:

723359

Pramonės įrenginių montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pramonės įrenginių montuotojas

Description:

723360

Technologinių įrenginių remonto šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Technologinių įrenginių remonto šaltkalvis

Description:

723361

Riedmenų remonto šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Riedmenų remonto šaltkalvis

Description:

723362

Perkrovimo mašinų techninės priežiūros ir remonto šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Perkrovimo mašinų techninės priežiūros ir remonto
šaltkalvis

Description:
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723363

Šaldymo įrenginių remontininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaldymo įrenginių remontininkas

Description:

723364

Mechanizmų surinkimo šaltkalvis remontininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mechanizmų surinkimo šaltkalvis remontininkas

Description:

723365

Kontrolinės matavimo aparatūros ir automatikos derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kontrolinės matavimo aparatūros ir automatikos
derintojas

Description:

723366

Kontrolinės matavimo aparatūros derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kontrolinės matavimo aparatūros derintojas

Description:

723367

Kontrolinės matavimo aparatūros ir automatikos šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kontrolinės matavimo aparatūros ir automatikos
šaltkalvis

Description:

723368

Garo katilų remonto šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Garo katilų remonto šaltkalvis

Description:

723369

Garo ir dujų turbinų įrangos remonto šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Garo ir dujų turbinų įrangos remonto šaltkalvis

Description:

723370

Automatikos ir matavimo aparatūros šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automatikos ir matavimo aparatūros šaltkalvis

Description:
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723371

Automatikos derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automatikos derintojas

Description:

723372

Automatikos ir matavimo aparatūros šaltkalvis remontininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automatikos ir matavimo aparatūros šaltkalvis
remontininkas

Description:

723373

Automatikos šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automatikos šaltkalvis

Description:

723374

Automobilinio siurblio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automobilinio siurblio operatorius

Description:

723375

Avarinių ir atstatomųjų darbų šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avarinių ir atstatomųjų darbų šaltkalvis

Description:

723376

Dujų balionų bandytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dujų balionų bandytojas

Description:

723378

Statinių ir įrenginių remontininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statinių ir įrenginių remontininkas

Description:

723379

Dujų ir skysčių kontrolės įrangos defektoskopininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dujų ir skysčių kontrolės įrangos defektoskopininkas

Description:
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723380

Elektrinių įrangos techninės priežiūros šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrinių įrangos techninės priežiūros šaltkalvis

Description:

723384

Stiklo formavimo mašinų derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo formavimo mašinų derintojas

Description:

723385

Defektoskopininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Defektoskopininkas

Description:

723386

Ultragarsinės kontrolės defektoskopininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ultragarsinės kontrolės defektoskopininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Defektoskopininkas, kuris savo specialias žinias,
kvalifikaciją ir įgūdžius naudoja tam tikros įmonės
įrangos, metalinių ir plastikinių vamzdynų, suvirinimo
siūlių ir naujos produkcijos kokybės kontrolei
ultragarsu. Naudodamas ultragarsinius matuoklius, jis
kontroliuoja įrangos ir metalinių arba plastikinių
vamzdynų suvirinimo siūles, nustato detalių, mazgų ir
konstrukcijų patikimumą, atliktų darbų kokybę,
parametrų atitikimą techninėms sąlygoms, tikrina
naujos produkcijos kokybę. Naudodamas išilgines,
skersines ir paviršines ultragarso bangas gali tikrinti
įvairių metalų ir plastikų ir jų gaminių kokybę. Įformina
kontrolės protokolus ir prižiūri ultragarsinės kontrolės
įrangą. Privalo laikytis darbų saugos ir priešgaisrinės
apsaugos, pramoninės sanitarijos reikalavimų.

Explanatory
notes:

723387

Rentgenografijos ir gamagrafijos defektoskopininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rentgenografijos ir gamagrafijos defektoskopininkas

Description:

723388

Reaktorių ir turbinų įrangos remonto šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Reaktorių ir turbinų įrangos remonto šaltkalvis

Description:
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723389

Katilinių ir dulkių apdorojimo įrangos remonto šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Katilinių ir dulkių apdorojimo įrangos remonto
šaltkalvis

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šaltkalvis, kuris atlieka katilinių ir dulkių apdorojimo
Explanatory
įrangos montavimą, derinimą, techninę priežiūrą ir
notes:
remontą. Jis turi išmanyti įrengiamos ir prižiūrimos
įrangos išdėstymo schemas, veikimo principus,
technines charakteristikas, katilinių ir dulkių
apdorojimo įrangos remonto technologiją ir
eksploatavimo taisykles. Jis prižiūri vandens šildymo ir
garo katilų įrangą ir pagalbinius įtaisus, šalina jų
defektus. Jis gali remontuoti įvairius vidutinio
sudėtingumo agregatus, mechaninių įrenginių mazgus,
juos reguliuoti ir išbandyti, įvairiais būdais apdirbti
taisomas detales, pasigaminti remonto ir surinkimo
darbuose naudojamus įrankius ir įtaisus . Jis nagrinėja
remontuojamo agregato sandarą, nustato detalių
paskirtį, veikimo esmę, mazgų konstrukciją, remonto,
surinkimo ir bandymo tvarką. Sudaro detalių eskizus,
agregato mazgų surinkimo brėžinius. Atlieka
šaltkalviškas medžiagų apdorojimo operacijas pagal (8
–11) tikslumo kvalitetus. Turi išmanyti remontui
naudojamų medžiagų parinkimo principus, kuriuose
atsižvelgiama į detalių darbo režimus ir sąlygas,
sąlaidas ir leidžiamąsias nuokrypas (tolerancijas) ir
tikslumo klases, taip pat nuo žemės valdomų kėlimo
įrenginių eksploatavimo taisykles. Jis valo ir plauna
detales, nustato jų defektų rūšis, atsiradimo priežastis ir
šalinimo būdus, atlieka vidutinio sudėtingumo
remontą. Atlikęs remonto darbus, atiduoda
eksploatuoti suremontuotą įrangą, dalyvauja jos
patikrinimo ir bandymo darbuose.

723390

Elektros įrangos remonto šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros įrangos remonto šaltkalvis

Description:

724

Elektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikai ir derintojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Elektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikai
ir derintojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Elektrinių ir elektroninių įrenginių mechanikai ir
Explanatory
derintojai montuoja, reguliuoja, derina ir remontuoja
notes:
elektrinę ir elektroninę įrangą: kompiuterių techninę
įrangą, garso ir vaizdo įrašymo ir nuotolinių ryšių
(telekomunikacijų) sistemas ir montuoja, aptarnauja bei
remontuoja elektros perdavimo linijas ir sujungia
laidus. Pagrindinės atliekamos užduotys: elektrinių ir
elektroninių prietaisų bei įrangos montavimas,
reguliavimas ir taisymas; kompiuterių techninės įrangos
ir kitos elektroninės įrangos aptarnavimas bei
remontas; radijo, televizijos ir didelio tikslumo garso
aparatūros, telegrafo ir telefono įrangos montavimas,
aptarnavimas ir remontas; elektros linijų montavimas ir
taisymas, kabelių jungimas. Gali būti priskiriamas
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vadovavimas kitiems darbininkams. Šios grupės
profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius: 7241
Elektromechanikai ir elektromonteriai 7242
Elektroninės įrangos montuotojai 7243 Elektroninės
įrangos mechanikai ir remontininkai 7244 Telegrafo ir
telefono įrenginių montuotojai 7245 Elektros linijų
montuotojai ir remontininkai Profesijos priskiriamos 8
pagrindinei grupei ”Įrenginių, mašinų operatoriai ir
surinkėjai”, jei pagrindinis dalykas, kurio reikia darbo
užduotims atlikti, yra mechanizmų ir mašinų, kurios
valdomos ar su kuriomis dirbama, išmanymas ir
patyrimas šioje srityje. Profesijos priskiriamos 9
pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti darbininkai“, jei
atliekamos užduotys yra paprastos ir kasdieninės, jei
joms atlikti dažniausiai reikia rankinio naudojimo
įrankių, fizinių pastangų, jei ankstesnis patyrimas ar
darbo išmanymas nėra būtini dalykai, kai reikia tik
minimalios asmeninės iniciatyvos ar sprendimų.
7241

Elektromechanikai ir elektromonteriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Elektromechanikai ir elektromonteriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Elektromechanikai ir elektromonteriai montuoja,
Explanatory
reguliuoja, derina ir remontuoja elektrinius įrenginius ir notes:
kitą elektros aparatūrą bei įrenginius pastatuose,
fabrikuose, cechuose ir kitur. Atliekamos užduotys: (a)
įvairių elektrinių įrenginių, motorų, generatorių,
komutatorių sistemų ir paskirstymo pultų, kontrolės
aparatūros, prietaisų, instrumentų arba keltuvų ir kitos
panašios įrangos elektrinių dalių montavimas,
reguliavimas, derinimas ir remontas; (b) namų
apyvokos reikmenų, pramonės mašinų ir kitų prietaisų,
lėktuvų, laivų ir transporto priemonių elektrinės
aparatūros montavimas, derinimas ir remontas; (c)
pagamintų elektrinių prietaisų ir mašinų tikrinimas ir
bandymas; (d) panašių užduočių atlikimas; (e)
vadovavimas kitiems darbininkams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 7241 01 Inkaro surinkėjas 7241 02
Elektros mašinų kolektorių surinkėjas 7241 03 Orlaivio
elektrikas 7241 04 Lokomotyvo elektrikas

724101

Inkaro surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Inkaro surinkėjas

Description:

724102

Elektros mašinų kolektorių surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros mašinų kolektorių surinkėjas

Description:

724103

Orlaivio elektrikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Orlaivio elektrikas

Description:
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724104

Lokomotyvo elektrikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lokomotyvo elektrikas

Description:

724105

Variklinės transporto priemonės elektrikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Variklinės transporto priemonės elektrikas

Description:

724106

Laivo elektrikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo elektrikas

Description:

724107

Elektros įrangos mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros įrangos mechanikas

Description:

724108

Transporto priemonės elektrikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto priemonės elektrikas

Description:

724109

Nuolatinės srovės generatorių montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nuolatinės srovės generatorių montuotojas

Description:

724110

Elektros variklių apvijininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros variklių apvijininkas

Description:

724111

Kontrolinių prietaisų elektromonteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kontrolinių prietaisų elektromonteris

Description:
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724112

Keltuvų ir panašios įrangos elektromonteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keltuvų ir panašios įrangos elektromonteris

Description:

724113

Generatorių elektromonteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Generatorių elektromonteris

Description:

724114

Prietaisų elektromonteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prietaisų elektromonteris

Description:

724115

Magnetoelektrinių mašinų elektromonteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Magnetoelektrinių mašinų elektromonteris

Description:

724116

Variklių elektromonteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Variklių elektromonteris

Description:

724117

Šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos elektromonteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos
elektromonteris

Description:

724118

Reostatų elektromonteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Reostatų elektromonteris

Description:

724119

Signalizavimo įrangos elektromonteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Signalizavimo įrangos elektromonteris

Description:
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Aiškinamosios
pastabos:

Elektromonteris, kuris prižiūri ir remontuoja aukštosios Explanatory
įtampos linijų įrenginius, mechanizuotus skirstymo
notes:
kalnelius ir kitą įrangą. Vertina jų būklę, nustato ir
šalina gedimus, reguliuoja ir keičia elektrinės ir
dispečerinės centralizacijos, autoblokuotės ir
mechanizuotų kalnelių prietaisus, montuoja
elektroninius signalizacijos, centralizacijos ir blokuotės
įtaisus ir įrenginius, surenka ir demontuoja kontaktinį
elektros tinklą. Jo darbas yra susijęs su elektros
įrenginių priežiūra ir remontu, todėl jis privalo griežtai
lakytis elektros saugos taisyklių, nes remontuoti esant
didelei įtampai gali būti pavojinga gyvybei.
Elektromonterio darbo sąlygos yra nelengvos, nes jam
tenka dirbti keltuvuose, leistis į gilius šulinius.
Siekdamas išvengti klaidų, jis turi gerai išmanyti
įrenginių schemas, kadangi klaidingi jo sprendimai gali
visiškai sugadinti remontuojamus ar prižiūrimus
įrenginius. Sėkmingą darbą lemia bendrosios
elektrotechnikos ir elektronikos, aukštosios įtampos
linijų ir įrenginių, techninio eksploatavimo taisyklių,
kontaktinių elektros tinklų išmanymas. Labai svarbu
gebėti dirbti kolektyve, naudotis įvairiais mechanizmais
ir įrenginiais. Labai svarbios tokios psichofiziologinės
savybės kaip rankų vikrumas ir koordinacija, gera
sveikata, fizinė jėga ir ištvermė. Tai ganėtinai kruopštus
darbas, reikalaujantis nepaprasto atidumo dirbant su
smulkiomis jungtimis ir kontaktais. Reikia gero
regėjimo ir reakcijos. Elektromonteris privalo laikytis
darbų ir elektros saugos, priešgaisrinės apsaugos
reikalavimų.

724120

Skirstomosios elektros įrangos remonto šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skirstomosios elektros įrangos remonto šaltkalvis

Description:

724121

Transformatorių elektromonteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transformatorių elektromonteris

Description:

724122

Elektromechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektromechanikas

Description:

724123

Elektros įrangos remontininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros įrangos remontininkas

Description:
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724124

Elektros įrangos techninės priežiūros darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros įrangos techninės priežiūros darbininkas

Description:

724125

Automobilių elektrikas {automobilių remontas}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automobilių elektrikas {automobilių remontas}

Description:

724126

Oro [viršžeminių] linijų elektromonteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Oro [viršžeminių] linijų elektromonteris

Description:

724127

Elektros įrangos apvijų ir izoliacijos remonto elektromonteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros įrangos apvijų ir izoliacijos remonto
elektromonteris

Description:

724128

Elektrinių rašomųjų mašinėlių remontininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrinių rašomųjų mašinėlių remontininkas

Description:

724129

Relinės apsaugos ir automatinės aparatūros remonto elektromonteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Relinės apsaugos ir automatinės aparatūros remonto
elektromonteris

Description:

724130

Apvijų vyniotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apvijų vyniotojas

Description:

724131

Lifto elektromechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lifto elektromechanikas

Description:
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724132

Kontaktinių tinklų elektromonteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kontaktinių tinklų elektromonteris

Description:

724133

Bandažuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bandažuotojas

Description:

724134

Budintis elektromonteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Budintis elektromonteris

Description:

724135

Dozimetrininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dozimetrininkas

Description:

724136

Elektros įrangos techninės priežiūros ir remonto darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros įrangos techninės priežiūros ir remonto
darbininkas

Description:

724137

Elektromonteris dyzelininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektromonteris dyzelininkas

Description:

724138

Elektrooptinių įtaisų parametrų derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrooptinių įtaisų parametrų derintojas

Description:

724139

Elektros mašinų apvijų vyniotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros mašinų apvijų vyniotojas

Description:
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724140

Energijos suvartojimo kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Energijos suvartojimo kontrolierius

Description:

724141

Pastočių techninės priežiūros elektromonteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastočių techninės priežiūros elektromonteris

Description:

724142

Elektros mašinų remonto šaltkalvis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros mašinų remonto šaltkalvis

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šaltkalvis, kuris remontuoja elektros mašinas. Jis atlieka Explanatory
elektros mašinų mechaninių komponentų remontą,
notes:
nustato detalių nusidėvėjimo lygį ir jų tinkamumą,
prireikus jas pakeičia naujomis, derina, dalyvauja
išbandant suremontuotą elektros mašiną. Moka skaityti
detalių ir surinkimo brėžinius. Pagal vadovo užduotis
atlieka kitus darbus, tokius kaip operatyvinė techninė
priežiūra, nuolatinis elektros įrenginių būklės ir veikimo
režimų stebėjimas, periodinė įrenginių apžiūra,
operatyviniai perjungimai, elektros įrenginių smulkieji
eksploataciniai ir remonto darbai. Jis gali atlikti jam
priskirtų elektros įrenginių techninę priežiūrą. Jis
privalo laikytis elektros saugos taisyklių reikalavimų,
vadovautis kituose normatyviniuose dokumentuose
nustatytais darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos
reikalavimais. Išmano jam priskirtos įrangos išdėstymą,
charakteristikas ir veikimo principą.

724143

Bandymų ir matavimo įrangos elektromonteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bandymų ir matavimo įrangos elektromonteris

Description:

724144

Elektrinių elektros įrangos techninės priežiūros elektromonteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrinių elektros įrangos techninės priežiūros
elektromonteris

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Elektromonteris, kuris prižiūri elektrinių elektros įrangą Explanatory
ir užtikrina patikimą jos veikimą. Kontroliuoja relinės
notes:
apsaugos, distancinio valdymo, signalizavimo ir
elektrinės automatikos sistemų būseną, užtikrina
saugų, patikimą ir efektyvų jų veikimą. Kontroliuoja ir
laikosi įrangos remonto terminų ir stebi, ar laiku
pradedama eksploatacija po remonto. Kontroliuoja
elektros įrangos veikimo režimus, priima suremontuotą
ir išbandytą įrangą, tvarko operatyvinius dokumentus.
Išmano jam priskirtų elektros įrangos įtaisų ir aparatų
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išdėstymą, charakteristikas ir veikimo principus.
724145

Elektroninės įrangos derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektroninės įrangos derintojas

Description:

7242

Elektroninės įrangos montuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Elektroninės įrangos montuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Elektroninės įrangos montuotojai montuoja ir
Explanatory
reguliuoja kompiuterių techninę įrangą, garso ir vaizdo notes:
įrašymo, nuotolinių ryšių (telekomunikacijų) ir kitą
elektroninę aparatūrą. Atliekamos užduotys: (a)
kompiuterių techninės įrangos, garso ir vaizdo įrašymo
aparatūros ir siųstuvų, radarų įrangos, muzikos
instrumentų, medicinos bei pramonės įrangos ir
signalų perdavimo sistemų elektroninių dalių
montavimas ir reguliavimas; (b) pagamintų elektroninių
prietaisų ar įrangos tikrinimas ir bandymas; (c) panašių
užduočių atlikimas; (d) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7242
01 Elektroninės įrangos montuotojas 7242 02
Elektroninės garso ir vaizdo įrangos montuotojas 7242
03 Kompiuterių elektroninių įtaisų montuotojas 7242
04 Duomenų apdorojimo aparatūros elektroninių įtaisų
montuotojas

724201

Elektroninės įrangos montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektroninės įrangos montuotojas

Description:

724202

Elektroninės garso ir vaizdo įrangos montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektroninės garso ir vaizdo įrangos montuotojas

Description:

724203

Kompiuterių elektroninių įtaisų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompiuterių elektroninių įtaisų montuotojas

Description:

724204

Duomenų apdorojimo aparatūros elektroninių įtaisų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Duomenų apdorojimo aparatūros elektroninių įtaisų
montuotojas

Description:
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724205

Pramonės įrenginių elektroninių sistemų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pramonės įrenginių elektroninių sistemų montuotojas

Description:

724206

Aparatų [prietaisų] elektroninių įtaisų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aparatų [prietaisų] elektroninių įtaisų montuotojas

Description:

724207

Medicinos įrangos elektroninių įtaisų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medicinos įrangos elektroninių įtaisų montuotojas

Description:

724208

Meteorologinės aparatūros elektroninių įtaisų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Meteorologinės aparatūros elektroninių įtaisų
montuotojas

Description:

724209

Bandomųjų pavyzdžių elektroninių įtaisų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bandomųjų pavyzdžių elektroninių įtaisų montuotojas

Description:

724210

Radarų elektroninės įrangos montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radarų elektroninės įrangos montuotojas

Description:

724211

Radijo ryšio elektroninės įrangos montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radijo ryšio elektroninės įrangos montuotojas

Description:

724212

Signalizavimo sistemų elektroninių įtaisų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Signalizavimo sistemų elektroninių įtaisų montuotojas

Description:
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724213

Telekomunikacijų elektroninės įrangos montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telekomunikacijų elektroninės įrangos montuotojas

Description:

724214

Televizijos elektroninės įrangos montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Televizijos elektroninės įrangos montuotojas

Description:

724215

Radijo ryšio aparatūros derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radijo ryšio aparatūros derintojas

Description:

724216

Radijo ryšio aparatūros montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radijo ryšio aparatūros montuotojas

Description:

724217

Radijo ryšio aparatūros kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radijo ryšio aparatūros kontrolierius

Description:

724218

Telekomunikacijų įrangos montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telekomunikacijų įrangos montuotojas

Description:

724219

Prietaisų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prietaisų montuotojas

Description:

724220

Radioelektroninės aparatūros ir prietaisų šaltkalvis surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radioelektroninės aparatūros ir prietaisų šaltkalvis
surinkėjas

Description:
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724221

Radijo detalių elektrinių parametrų matuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radijo detalių elektrinių parametrų matuotojas

Description:

724222

Radijo detalių lituotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radijo detalių lituotojas

Description:

724223

Radioelektroninės aparatūros ir prietaisų kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radioelektroninės aparatūros ir prietaisų kontrolierius

Description:

724224

Radioelektroninės aparatūros ir prietaisų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radioelektroninės aparatūros ir prietaisų montuotojas

Description:

724225

Radioelektroninės aparatūros ir prietaisų derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radioelektroninės aparatūros ir prietaisų derintojas

Description:

724226

Kontrolinės matavimo ir ryšių aparatūros derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kontrolinės matavimo ir ryšių aparatūros derintojas

Description:

724227

Automatinių telefono stočių elektromonteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automatinių telefono stočių elektromonteris

Description:

724228

Elektrinių parametrų matuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrinių parametrų matuotojas

Description:
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724229

Detalių ir įtaisų kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Detalių ir įtaisų kontrolierius

Description:

724230

Kompiuterių elektroninės įrangos montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompiuterių elektroninės įrangos montuotojas

Description:

724231

Teleautomatikos ir dispečerinės įrangos elektromonteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teleautomatikos ir dispečerinės įrangos
elektromonteris

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Elektromonteris, kuris įrengia elektros įrangą, išbando
ir parengia ją eksploatavimui, tikrina ir pertvarko
energijos paskirstymo sistemas. Laiku ir kokybiškai
atlieka techninę priežiūrą, reguliuoja, derina ir
remontuoja teleautomatikos ir dispečerinę įrangą.
Išmano prižiūrimos teleautomatikos ir dispečerinės
įrangos išdėstymą, veikimo principus, technines
charakteristikas ir parametrus, įrangos remonto
technologiją ir eksploatavimo taisykles. Skaito elektros
įrangos schemas, atlieka jos montavimo darbus, tikrina
ir remontuoja žemosios ir aukštosios įtampos elektros
įrenginius, atlieka pagrindines šaltkalvio operacijas.
Kontroliuoja teleautomatikos ir dispečerinės įrangos
patalpas. Jis parenka būtinas elektros medžiagas ir
įrangą, patikrina jų kokybę, įrengia aukštosios ir labai
aukštos įtampos kabelių sistemas. Visus darbus
dažniausiai atlieka naudodamas įvairius elektrinius
instrumentus, testerius, lituoklius, plokščiareples ir
atsuktuvus.

Explanatory
notes:

7243

Elektroninės įrangos mechanikai ir remontininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Elektroninės įrangos mechanikai ir remontininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Elektroninės įrangos mechanikai ir remontininkai taiso
radijo ir televizijos įrangą, magnetofonus, vaizdo
magnetofonus ir kitokią elektroninę įrangą bei atlieka
jų techninę priežiūrą. Atliekamos užduotys: (a) radijo
imtuvų ir televizorių, magnetofonų, vaizdo
magnetofonų ir kitokios garso bei vaizdo aparatūros
tikrinimas, pakeičiant sugedusias ar netinkamas
detales, reguliavimas ir taisymas; (b) pramoninių
robotų ir mechatroninės įrangos montavimas,
programinis valdymas, derinimas ir taisymas; (c)
panašių užduočių atlikimas; (d) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7243
01 Radijo antenų montuotojas 7243 02 Televizijos
antenų montuotojas 7243 03 Elektroninės įrangos
mechanikas 7243 04 Apskaitos mašinų elektroninės
dalies mechanikas

Explanatory
notes:
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724301

Radijo antenų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radijo antenų montuotojas

Description:

724302

Televizijos antenų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Televizijos antenų montuotojas

Description:

724303

Elektroninės įrangos mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektroninės įrangos mechanikas

Description:

724304

Apskaitos mašinų elektroninės dalies mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apskaitos mašinų elektroninės dalies mechanikas

Description:

724305

Garso ir vaizdo įrangos elektroninės dalies mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Garso ir vaizdo įrangos elektroninės dalies mechanikas

Description:

724306

Organizacinės technikos elektroninės dalies mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Organizacinės technikos elektroninės dalies
mechanikas

Description:

724307

Skaičiavimo mašinų elektroninės dalies mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skaičiavimo mašinų elektroninės dalies mechanikas

Description:

724308

Kompiuterių elektroninės dalies mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompiuterių elektroninės dalies mechanikas

Description:
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724309

Įstaigos mašinų elektroninės dalies mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įstaigos mašinų elektroninės dalies mechanikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Elektroninė įranga – tai radiofonijos, televizijos ir
Explanatory
telekomunikacijų įrenginiai, judriojo ryšio sistemos ir
notes:
aparatūra, skaitmeninės perdavimo sistemos, garso ir
vaizdo aparatūra. Elektroninės įrangos mechanikai ir
remontininkai: nagrinėja brėžinius, specifikacijas, skaito
elektroninės įrangos schemas; prižiūri įstaigose
naudojamos įrangos elektroninę bei mechaninę dalis;
renka, montuoja, derina elektroninę techniką,
specialiais įtaisais atlieka jos diagnostiką; nustato ir
šalina gedimo priežastis bei remontuoja įvairią
elektroninę aparatūrą; savo darbe naudoja elektroninę
matavimo aparatūrą ir įtaisus.

724310

Radijo įrangos elektroninės dalies mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radijo įrangos elektroninės dalies mechanikas

Description:

724311

Televizijos įrangos elektroninės dalies mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Televizijos įrangos elektroninės dalies mechanikas

Description:

724312

Elektroninės įrangos remontininkas [meistras]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektroninės įrangos remontininkas [meistras]

Description:

724313

Garso ir vaizdo elektroninės įrangos remontininkas [meistras]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Garso ir vaizdo elektroninės įrangos remontininkas
[meistras]

Description:

724314

Radijo elektroninės įrangos remontininkas [meistras]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radijo elektroninės įrangos remontininkas [meistras]

Description:
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724315

Televizijos elektroninės įrangos remontininkas [meistras]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Televizijos elektroninės įrangos remontininkas
[meistras]

Description:

724316

Elektroninės įrangos techninės priežiūros darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektroninės įrangos techninės priežiūros darbininkas

Description:

724317

Elektroninės garso ir vaizdo įrangos techninės priežiūros darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektroninės garso ir vaizdo įrangos techninės
priežiūros darbininkas

Description:

724318

Elektroninės radijo įrangos techninės priežiūros darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektroninės radijo įrangos techninės priežiūros
darbininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Elektroninės radijo įrangos techninės priežiūros
Explanatory
darbininkas nustato ir pašalina radijo imtuvų,
notes:
magnetofonų, garso ir vaizdo grotuvų gedimus: atlieka
radijo imtuvų elektroninių ir mechaninių dalių derinimą;
įvairiais kontrolės bei matavimo įtaisais atlieka
radioelektroninės įrangos profilaktinį ir einamąjį
remontą; montuoja aparatūros įtaisus, mazgus, blokus,
detales pagal montažines ir principines schemas, juos
derina ir tikrina; skaito radijo aparatūros schemas, gali
išardyti ir surinkti radijo aparatūrą; nustato defektų
rūšis, atsiradimo priežastis, parenka defektų šalinimo
būdus, gerai išmano aparatūros techninio
eksploatavimo taisykles ir atliekamiems darbams
keliamus reikalavimus. Elektroninės radijo įrangos
techninės priežiūros darbininkas tvarko techninę
dokumentaciją.

724319

Elektroninės televizijos įrangos techninės priežiūros darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektroninės televizijos įrangos techninės priežiūros
darbininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Elektroninės televizijos įrangos techninės priežiūros
darbininkas nustato ir pašalina televizorių elektroninės
dalies gedimų priežastis: nustato ir šalina elektroninių
mazgų, blokų, plokščių, mechanizmų gedimus;
specialiais matuokliais atlieka būtiną poremontinį
elektroninės dalies reguliavimą, derinimą ir testavimą;
dirba vidutinio sudėtingumo elektroniniais testavimo
įtaisais; tikrina, reguliuoja, derina televizijos programų

Explanatory
notes:
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perjungiklius, nuotolinio valdymo pultus, remontuoja
arba pakeičia susidėvėjusias dalis ir laidus, o reikalui
esant, gali pakeisti televizorių kineskopus; nagrinėja
brėžinius, skaito televizijos aparatūros schemas, gali
išardyti ir surinkti televizijos aparatūrą. Išmano
individualiųjų ir kolektyvinių televizijos antenų tipus bei
turi pagrindines žinias apie televizijos elektroninės
įrangos remontui naudojamas medžiagas. Įrangą
sumontuoja ir išbando dirbtuvėse ar naudojimo
vietose. Gali įrengti televizijos antenas. Elektroninės
televizijos įrangos techninės priežiūros darbininkas
tvarko techninę dokumentaciją.
724320

Elektromonteris radistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektromonteris radistas

Description:

724321

Automatikos įrangos elektrikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automatikos įrangos elektrikas

Description:

724322

Radiomechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radiomechanikas

Description:

724323

Radiometrijos laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radiometrijos laborantas

Description:

724324

Medicinos įrangos remonto ir techninės priežiūros elektromechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medicinos įrangos remonto ir techninės priežiūros
elektromechanikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Elektromechanikas, kuris įrengia, išbando, prižiūri ir
Explanatory
remontuoja elektrinę ir elektroninę medicinos įrangą.
notes:
Jis ją tikrina, pakeičia sugedusias ar netinkamas detales,
reguliuoja, derina ir remontuoja. Atlieka profilaktinę
medicinos aparatūros apžiūrą ir šalina išaiškintus
defektus. Esant reikalui, atlieka medicinos įrangos
komponentų ir įtaisų smulkųjį remontą , medicininių
aparatų ir įrenginių apsauginio įžeminimo izoliacijos ir
grandinių varžos matavimus, jų veikimo režimo
patikrinimą pagal patvirtintą grafiką, taip pat, kai
gedimai susiję su izoliacijos pažeidimu, elektros srovės
nuotėkiais ir prietaisų perkaitimu.
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724325

Mechatronikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mechatronikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mechatronikas montuoja, prižiūri bei taiso
Explanatory
pneumatinius, hidraulinius ir skaitmeninius
notes:
kompiuterizuoto ir programinio valdymo ir matavimo
sistemų elementus, pramoninių suvirinimo įrenginių
elektrinę bei elektroninę dalį: montuoja ir derina
pramoninius robotus ir mechatroninę įrangą ir atlieka
jų programinį valdymą; atlieka kompiuterizuotų ir
programinio valdymo technologinių linijų techninę
priežiūrą; prižiūri kompiuterizuotų ir programinio
valdymo technologinių linijų valdymo ir matavimo
sistemas. Mechatronikas geba atpažinti ir apibūdinti
mechatroninių sistemų elementų paskirtį ir ypatumus,
gali atlikti įrenginių montavimo ir taisymo darbus, gali
paleisti, stabdyti ir prižiūrėti suderintas ir veikiančias
mechatronines sistemas, gali diagnozuoti išorinius
sistemų sutrikimus, supranta svarbiausių mechatroninių
sistemų elementų veikimą, geba juos pritaikyti, gali
montuoti, derinti, reguliuoti mechatronines sistemas ir
aptikti jose pasitaikančius sutrikimus, geba išaiškinti
užduotis kitiems darbininkams, tikrinti bei kontroliuoti
jų atliekamą darbą, gali atlikti reikiamus sistemų
elementų ir darbo režimų parinkimo skaičiavimus,
testuoti ir diagnozuoti sistemas, parengti darbus ir juos
kontroliuoti, sugeba įvertinti tipinius techninių sistemų
ypatumus, parinkti jų elementus, moka naudotis
mechatroninių sistemų dokumentacija ir sugeba
parengti eksploatavimo instrukcijas. Vykdydamas šias
funkcijas sugeba bendrauti su kitų sričių specialistais.

7244

Telegrafo ir telefono įrenginių montuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Telegrafo ir telefono įrenginių montuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Telegrafo ir telefono įrenginių montuotojai ir
Explanatory
remontininkai montuoja, aptarnauja ir remontuoja
notes:
telefono ir telegrafo įrenginius centrinėse ryšių stotyse
ir individualaus naudojimo vietose. Atliekamos
užduotys: (a) telefono ir telegrafo įrangos montavimas,
aptarnavimas ir remontas centrinėse ryšių stotyse ir
individualaus naudojimo vietose; (b) panašių užduočių
atlikimas; (c) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7244 01 Telegrafo
įrangos montuotojas 7244 02 Telefono įrangos
montuotojas 7244 03 Telegrafo įrangos mechanikas
7244 04 Telefono įrangos mechanikas

724401

Telegrafo įrangos montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telegrafo įrangos montuotojas

Description:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

978/1 365

LPK-2005

724402

Telefono įrangos montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telefono įrangos montuotojas

Description:

724403

Telegrafo įrangos mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telegrafo įrangos mechanikas

Description:

724404

Telefono įrangos mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telefono įrangos mechanikas

Description:

724405

Telegrafo įrangos techninės priežiūros darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telegrafo įrangos techninės priežiūros darbininkas

Description:

724406

Telefono įrangos techninės priežiūros darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telefono įrangos techninės priežiūros darbininkas

Description:

724407

Ryšių kabelių montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ryšių kabelių montuotojas

Description:

724408

Ryšininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ryšininkas

Description:

724409

Radiofikavimo ir telefono ryšio linijos įrenginių elektrikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radiofikavimo ir telefono ryšio linijos įrenginių
elektrikas

Description:
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724410

Radiotelefonistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radiotelefonistas

Description:

724411

Telefono stočių įrangos elektromonteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telefono stočių įrangos elektromonteris

Description:

7245

Elektros linijų montuotojai ir remontininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Elektros linijų montuotojai ir remontininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Elektros linijų montuotojai ir remontininkai montuoja ir Explanatory
remontuoja elektros perdavimo linijas ir sujungia
notes:
kabelius. Atliekamos užduotys: (a) antžeminių ir
požeminių elektros perdavimo bei traukos linijų
montavimas ir remontas; (b) antžeminių ir požeminių
telefono bei telegrafo linijų montavimas ir remontas;
(c) antžeminių ir požeminių kabelių sujungimas; (d)
panašių užduočių atlikimas; (e) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7245
01 Antžeminių elektros kabelių kabelininkas 7245 02
Požeminių elektros kabelių kabelininkas 7245 03
Antžeminių elektrinės traukos kabelių kabelininkas
7245 04 Požeminių elektrinės traukos kabelių
kabelininkas

724501

Antžeminių elektros kabelių kabelininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Antžeminių elektros kabelių kabelininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Antžeminių elektros kabelių kabelininkas tiesia ir
Explanatory
eksploatuoja kabelines elektros linijas: elektros kabelius notes:
prižiūrinčių darbuotojų darbo sąlygos yra nelengvos:
elektros kabelius jie remontuoja ar montuoja dirbdami
tam tikrame aukštyje esančiuose keltuvuose. Tai
kruopštus darbas, reikalaujantis nepaprasto atidumo
dirbant su smulkiomis jungtimis ir kontaktais; nagrinėja
vidutinio sudėtingumo elektrines schemas; montuoja ir
remontuoja elektros perdavimo kabelius; kartu su kitais
darbininkais stato stiebus, montuoja skersinius laidus ir
izoliatorius; montuoja laidininkus (arba žaibolaidžius),
išlygina įdubimus ar išlinkimus, remontuoja pažeistus
laidus ir pagalbinę įrangą. Atlieka šaltkalvystės ir
elektros montavimo darbus, naudojasi įvairiais elektros
matuokliais.

724502

Požeminių elektros kabelių kabelininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Požeminių elektros kabelių kabelininkas

724503

Antžeminių elektrinės traukos kabelių kabelininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Antžeminių elektrinės traukos kabelių kabelininkas

Description:

724504

Požeminių elektrinės traukos kabelių kabelininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Požeminių elektrinės traukos kabelių kabelininkas

Description:

724505

Telegrafo linijų kabelininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telegrafo linijų kabelininkas

Description:

724506

Telefono linijų kabelininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telefono linijų kabelininkas

Description:

724507

Kabelių sujungėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kabelių sujungėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kabelių sujungėjas, naudodamasis brėžiniais bei
Explanatory
schemomis, surenka, montuoja, sujungia elektros
notes:
kabelius: daro sujungimus antžeminėse ir požeminėse
kabelių sistemose; atjungia laidus nuo elektros
įtampos, pašalina izoliaciją nuo kabelių galų; lituoja
atitinkamus laidus, saugo nuo drėgmės, apvynioja
izoliacine medžiaga; izoliuotas sandūras padengia
švino lydinio apvalkalu ir sujungia su kabelio apvalkalu,
sudeda ir pritvirtina parengtą kabelį į skirstomąsias
dėžes. Išbando, tikrina kad nebūtų defektų. Gali
specializuotis pagal kabelio jungimo rūšį, pavyzdžiui,
tiekti elektrą telefono ir telegrafo įrangai, ir dirbti pagal
specializaciją.

724508

Elektros kabelių sujungėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros kabelių sujungėjas

Description:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

Description:

981/1 365

LPK-2005

724509

Telegrafo kabelių sujungėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telegrafo kabelių sujungėjas

Description:

724510

Telefono kabelių sujungėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telefono kabelių sujungėjas

Description:

724511

Požeminių kabelių klojėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Požeminių kabelių klojėjas

Description:

724512

Elektros linijų darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros linijų darbininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Montuoja, prižiūri ir remontuoja aukštosios ir žemosios Explanatory
įtampos elektros perdavimo linijas, jungiančias
notes:
elektrines, pastotes ir vartotojus: pataria statant
medinius stulpus arba metalinius bokštus perdavimo
linijoms laikyti; sujungia, sutvirtina ir užtikrina linijų
veikimą; pakyla į stulpo ar bokšto viršūnę montuoti
izoliatorius, iškroviklius ir žaibolaidžius, skersines
atramas ir laikiklius, transformatorius, lydžiųjų saugiklių
sąrankas, kabelių dėžes, įspėjamųjų šviesų
mechanizmus, užtikrinančius lėktuvų skrydžių saugų
aukštį; montuoja ir tikrina ryšių ir įžeminimo sistemas;
uždeda ir pratempia kabelį per izoliatorius, esančius
ant skersinių atramų ir tarp stulpų, bokštų ir pastatų,
parinkdamas reikiamą kabelio įtempimą, siekiant
išvengti įtrūkių dėl besikaitaliojančių meteorologinių
sąlygų ir sąlyčio su medžiais, televizijos antenomis ir
pan. Sujungia kabelį lituodamas, patikrina visą jam
paskirto sektoriaus liniją, prižiūri ir periodiškai tikrina,
jeigu reikia, remontuoja. Pagal instrukciją prižiūri
pagalbinę įrangą.

724513

Elektrinės traukos linijų darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrinės traukos linijų darbininkas

Description:
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724514

Telegrafo linijų darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telegrafo linijų darbininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Montuoja ir remontuoja visą orinių ir požeminių laidų
Explanatory
bei kabelių sistemą telegrafo ryšiams išlaikyti:
notes:
montuoja ir remontuoja telegrafo linijas, pritvirtina
galinės stoties dėžes, mechanizmus ir kitą specialiąją
įrangą; montuoja papildomąją įrangą požeminėms
kabelinėms telegrafo ryšio sistemoms. Atlieka techninę
instaliacijos priežiūrą ir užtikrina jos veikimą.

724515

Telefono linijų darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telefono linijų darbininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Montuoja ir remontuoja visą orinių ir požeminių laidų
Explanatory
bei kabelių sistemą telefono ryšiams išlaikyti: montuoja notes:
ir remontuoja visą kabelių ir laidų sistemą telefono
ryšiams išlaikyti; abonentų namuose remontuoja
telefono aparatus; atlieka techninę telefono stočių
priežiūrą. Tenka dirbti lauke, tiesiant kabelius ir ryšio
linijas, tenka dirbti aukštyje, šuliniuose, organizuoti ir
atlikti kasimo darbus; Telefono linijų darbininkas turi
gerai išmanyti elektrotechnikos, telefono ryšio
principus, telefono bei fakso aparatų veikimo principus,
telefono stočių struktūrines schemas, judriojo ir
fiksuotojo ryšio principus, kabelių ir laidų tipus ir jų
ženklinimą bei standartus. Remontuodami jie atlieka
įvairius šaltkalvystės, elektros montavimo bei litavimo
darbus.

724516

Elektros kabelių lituotojas sujungėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros kabelių lituotojas sujungėjas

Description:

724517

Antžeminių laidinių elektros linijų tiesimo darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Antžeminių laidinių elektros linijų tiesimo darbininkas

Description:

724518

Požeminių laidinių elektros linijų tiesimo darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Požeminių laidinių elektros linijų tiesimo darbininkas

Description:
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724519

Antžeminių laidinių elektrinės traukos linijų tiesimo darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Antžeminių laidinių elektrinės traukos linijų tiesimo
darbininkas

Description:

724520

Laidinių telegrafo linijų tiesimo darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laidinių telegrafo linijų tiesimo darbininkas

Description:

724521

Laidinių telefono linijų tiesimo darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laidinių telefono linijų tiesimo darbininkas

Description:

724523

Kabelininkas lituotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kabelininkas lituotojas

Description:

724524

Kabelinių linijų remonto ir montavimo elektromonteris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kabelinių linijų remonto ir montavimo elektromonteris

Description:

724525

Aukštojo dažnio srovės įrenginių termininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aukštojo dažnio srovės įrenginių termininkas

Description:

73

Tiksliųjų prietaisų, rankų darbo gaminių, spausdinimo ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogrupis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Tiksliųjų prietaisų, rankų darbo gaminių, spausdinimo ir Description:
giminiškų profesijų darbininkai

Aiškinamosios
pastabos:

Tiksliųjų prietaisų, rankų darbo gaminių, spausdinimo ir Explanatory
giminiškų profesijų darbininkai gamina bei remontuoja notes:
tiksliuosius ir muzikos instrumentus, įvairius
papuošalus ir gaminius iš brangakmenių, brangiųjų
metalų, keramikos, stiklo, porceliano, taip pat rankų
darbo gaminius iš medienos, tekstilės ir panašių
medžiagų arba atlieka spausdinimo darbus ir įriša
knygas. Darbai atliekami rankomis arba rankinio
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valdymo ir kitais įrankiais, kuriais siekiama sumažinti
fizinių jėgų ir laiko sąnaudas, kurių reikia tam tikroms
užduotims atlikti, ir pagerinti gaminių kokybę. Šio
pagrindinio pogrupio darbininkai turi išmanyti apie
darbo organizavimą, naudojamas medžiagas ir įrankius
bei apie galutinio produkto paskirtį ir jo savybes.
Pagrindinės atliekamos užduotys: navigacijos,
meteorologijos, optikos ir kitų tiksliųjų prietaisų bei
įrenginių gamyba ir remontas; muzikos instrumentų
gamyba ir remontas; papuošalų ir gaminių iš brangiųjų
metalų gamyba; porceliano indų, gaminių iš keramikos,
molio ir stiklo gamyba; įvairių gaminių spalvinimas ir
puošimas; rankų darbo gaminių iš medienos, tekstilės,
odos ir panašių medžiagų gamyba; spausdinimo ar
knygų įrišimo darbai. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pagrindinio
pogrupio profesijos toliau skirstomos į tokias grupes:
731 Metalo ir kitų medžiagų tiksliojo apdirbimo
darbininkai 732 Keramikai, puodžiai, stiklo dirbinių
meistrai ir giminiškų profesijų darbininkai 733
Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos,
tekstilės, odos ir panašių medžiagų 734 Spausdinimo ir
giminiškų profesijų darbininkai Profesijos priskiriamos
8 pagrindinei grupei ”Įrenginių, mašinų operatoriai ir
surinkėjai”, jei pagrindinis dalykas, kurio reikia darbo
užduotims atlikti, yra mechanizmų ir mašinų, kurios
valdomos ar su kuriomis dirbama, išmanymas ir
patyrimas šioje srityje. Profesijos priskiriamos 9
pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti darbininkai“, jei
atliekamos užduotys yra paprastos ir kasdieninės, jei
joms atlikti dažniausiai reikia rankinio naudojimo
įrankių, fizinių pastangų, jei ankstesnis patyrimas ar
darbo išmanymas nėra būtini dalykai, kai reikia tik
minimalios asmeninės iniciatyvos ar sprendimų.
731

Metalo ir kitų medžiagų tiksliojo apdirbimo darbininkai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Metalo ir kitų medžiagų tiksliojo apdirbimo darbininkai Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Metalo ir kitų medžiagų tiksliojo apdirbimo darbininkai Explanatory
gamina ir taiso tiksliuosius ir muzikos instrumentus,
notes:
papuošalus ir kitus gaminius iš brangiųjų metalų.
Pagrindinės užduotys: laikrodžių, žadintuvų,
navigacijos, meteorologijos, optikos, chirurgijos,
stomatologijos, ortopedijos ir kitų tiksliųjų instrumentų
bei įrangos gamyba ir remontas; muzikos instrumentų
gamyba ir taisymas; brangakmenių pjovimas ir
įstatymas, papuošalų ir kitų gaminių iš brangiųjų
metalų gamyba ir taisymas. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbininkams. Šios grupės
profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius: 7311
Tiksliųjų prietaisų ir instrumentų meistrai ir
remontininkai 7312 Muzikos instrumentų meistrai ir
derintojai 7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų meistrai
Profesijos priskiriamos 8 pagrindinei grupei ”Įrenginių,
mašinų operatoriai ir surinkėjai”, jei pagrindinis dalykas,
kurio reikia darbo užduotims atlikti, yra mechanizmų ir
mašinų, kurios valdomos ar su kuriomis dirbama,
išmanymas ir patyrimas šioje srityje. Profesijos
priskiriamos 9 pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti
darbininkai“, jei atliekamos užduotys yra paprastos ir
kasdieninės, jei joms atlikti dažniausiai reikia rankinio
naudojimo įrankių, fizinių pastangų, jei ankstesnis
patyrimas ar darbo išmanymas nėra būtini dalykai, kai
reikia tik minimalios asmeninės iniciatyvos ar
sprendimų.
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7311

Tiksliųjų prietaisų ir instrumentų meistrai ir remontininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Tiksliųjų prietaisų ir instrumentų meistrai ir
remontininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tiksliųjų prietaisų ir instrumentų meistrai ir
remontininkai gamina ir taiso mechaninius laikrodžius
ir žadintuvus, navigacijos, meteorologijos, optikos,
chirurgijos, stomatologijos, ortopedijos ir kitus
tiksliuosius instrumentus ir įrangą. Atliekamos
užduotys: (a) mechaninių laikrodžių ir žadintuvų
gaminimas, derinimas, reguliavimas ir taisymas; (b)
navigacijos ir meteorologijos instrumentų bei įrangos
gaminimas, reguliavimas ir taisymas; (c) optinių
instrumentų gaminimas, reguliavimas ir taisymas; (d)
chirurgijos ir kitų medicinos instrumentų ar įrangos
gaminimas, reguliavimas ir taisymas; (e) medicinos,
ortopedijos ir stomatologijos reikmenų bei protezų
gaminimas ir taisymas; (f) panašių užduočių atlikimas;
(g) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 7311 01 Svarstyklių derintojas
7311 02 Tiksliųjų prietaisų kalibruotojas 7311 03
Dirbtinių galūnių gamintojas [meistras] 7311 04
Barometrų gamintojas

Explanatory
notes:

731101

Svarstyklių derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Svarstyklių derintojas

Description:

731102

Tiksliųjų prietaisų kalibruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tiksliųjų prietaisų kalibruotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris matavimo priemonių rodmenis lygina su Explanatory
etalonų vertėmis, t.y. atlieka matavimo priemonių
notes:
kalibravimą. Jo metu nustato matavimo priemonės
paklaidas ir pataisas. Tiksliųjų prietaisų kalibruotojas
siekia užtikrinti, kad matavimo priemonės rodmenys
būtų tikslūs ir patikimi. Matavimo priemonės
kalibravimo rezultatas užrašomas kalibravimo
sertifikate arba kalibravimo protokole, kuris
išduodamas vartotojui. Ant matavimo priemonės
dedamas spaudas arba prie jos priklijuojamas lipdukas.
Remdamasis šia informacija, vartotojas gali spręsti, ar
priemonė yra tinkama naudoti.

731103

Dirbtinių galūnių gamintojas [meistras]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dirbtinių galūnių gamintojas [meistras]

Description:
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731104

Barometrų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Barometrų gamintojas

Description:

731105

Ortopedinių sąvaržų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ortopedinių sąvaržų gamintojas

Description:

731106

Laikrodžių (sieninių, stalinių ir kt.) gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laikrodžių (sieninių, stalinių ir kt.) gamintojas

Description:

731107

Dantų protezų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dantų protezų gamintojas

Description:

731108

Stomatologijos instrumentų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stomatologijos instrumentų gamintojas

Description:

731109

Meteorologinių prietaisų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Meteorologinių prietaisų gamintojas

Description:

731110

Navigacinių prietaisų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Navigacinių prietaisų gamintojas

Description:

731111

Optinių įtaisų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Optinių įtaisų gamintojas

Description:

Aiškinamosios

Gamina ir surenka optinių įtaisų dalis: analizuoja

Explanatory
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pastabos:

brėžinius ir specifikacijas, parenka stiklą, polimerus;
notes:
parenka ir pritaiko optinius elementus įtaisams gaminti,
atsižvelgdamas į paskirtį įmontuoja juos į įtaisus;
šlifuoja, poliruoja, valo optinio įtaiso modelį, po to
pritaiko atskiras detales bei kitus elementus ir,
naudodamas tiksliuosius lęšius, prizmes ir veidrodžius,
surenka optinių įtaisų dalis; sureguliuoja optinius
įtaisus; pagalbiniais laikikliais arba atitinkamais darbo
instrumentais pritvirtina lęšius ir kitas optines dalis. Gali
specializuotis ypatingos rūšies optinių įtaisų, tokių kaip
teleskopai, kino ir foto aparatai arba šautuvų taikikliai,
gamyboje. Gali dirbti pagal specializaciją.

731112

Mokslinių prietaisų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslinių prietaisų gamintojas

Description:

731113

Chirurginių instrumentų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Chirurginių instrumentų gamintojas

Description:

731114

Ortopedinių reikmenų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ortopedinių reikmenų gamintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gamina ir remontuoja ortopedinius reikmenis - galūnių Explanatory
protezus ar ramentus: skaito užsakymų lape pateiktus
notes:
matmenis ir specifikacijas; pagal žinomus matmenis iš
plastiko gamina galūnių ar deformuotos kūno dalies
modelį; daro modelio dalių brėžinius; iš metalo,
medienos, plastiko, kamštienos ar odos išpjauna
formas, naudoja rankinius instrumentus arba frezavimo
bei šlifavimo stakles; metalines ir medines dalis
aptraukia oda arba padengia plastiku; surenka dalis ir
jas apmuša oda, veltine arba kamštine medžiaga;
nušlifuoja šlifavimo disku; sureguliuoja, kad nešiotojas
jaustųsi patogiai. Gali remontuoti susidėvėjusias ar
sulūžusias dalis.

731115

Fotografijos įrangos gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fotografijos įrangos gamintojas

Description:

731116

Tiksliųjų instrumentų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tiksliųjų instrumentų gamintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gamina ir surenka tiksliųjų ir optinių prietaisų dalis:
analizuoja brėžinius ir specifikacijas, parenka

Explanatory
notes:
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medžiagas - metalą, plastiką, stiklą ir kt.; pagal
brėžinius pažymi pasirinktas medžiagas: pjauna, gręžia,
šlifuoja arba kitokiu būdu pagal nurodytus matmenis
suteikia formą (lituoja, tvirtina, kaitina, grūdina);
naudoja matavimo instrumentus, rankinius ir
mechaninius įtaisus: atsuktuvus, reples, laikiklius,
fiksatorius ir kitas pagalbines darbo priemones;
etaloniniais matuokliais patikrina įtaisų dalis: įsitikina,
ar gerai funkcionuoja instrumentas; užbaigdamas
nudažo, lakuoja, deda emalį arba kitaip apdoroja
gaminį. Gali valdyti kniedytuvą, suvirinimo aparatą bei
kitus mechanizmus, kuriais sutvirtinamos detalės. Gali
specializuotis surinkti prietaisus, tokius kaip svarstyklės,
kino kameros, fotoaparatai ir dirbti pagal specializaciją.
731117

Chirurginių reikmenų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Chirurginių reikmenų gamintojas

Description:

731118

Rankinių ir kišeninių laikrodžių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rankinių ir kišeninių laikrodžių gamintojas

Description:

731119

Fotoaparatų taisytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fotoaparatų taisytojas

Description:

731120

Kamerų taisytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kamerų taisytojas

Description:

731121

Sieninių, stalinių ir kt. laikrodžių taisytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sieninių, stalinių ir kt. laikrodžių taisytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Remontuoja ir reguliuoja laikrodžius: taiso, valo,
reguliuoja rankinius, kišeninius, stalinius, sieninius
laikrodžius bei sekundmačius; per padidinamąjį stiklą
apžiūri laiką rodančius mechanizmus, nustato jų
defektus; išima spiralę, balansyrą bei kitas detales,
kurias reikia taisyti; naudojasi replėmis, atsuktuvais,
pincetais; valo valikliais, keičia sugedusias detales; iš
naujo surenka laiką rodantį mechanizmą, sutepa
judėjimo mechanizmą, reguliuoja laikrodžio ėjimą,
išbando sureguliuotą laikrodį ar kitą remontuojamą
mechanizmą. Laikrodininkas tekinimo staklėmis gali
pagaminti įvairias laikrodžio detales.

Explanatory
notes:
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731122

Dantų protezų taisytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dantų protezų taisytojas

Description:

731123

Stomatologijos instrumentų taisytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stomatologijos instrumentų taisytojas

Description:

731124

Optinių įtaisų taisytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Optinių įtaisų taisytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Remontuoja ir reguliuoja optinius įtaisus: išrenka
Explanatory
optinių įtaisų dalis; naudodamas tiksliuosius lęšius,
notes:
prizmes, veidrodžius remontuojamuose įtaisuose
parenka, pritaiko ir pakeičia optinius elementus;
reguliuoja optinius įtaisus; šlifuoja, poliruoja, valo
optinio įtaiso detales, po to pagal paskirtį jas pritvirtina,
įmontuoja į įtaisus; pagalbiniais laikikliais arba
atitinkamais darbo instrumentais pritvirtina lęšius ir
kitas įvairios konfigūracijos iš sintetinių kristalų bei
stiklo pagamintas optines dalis. Gali specializuotis
remontuoti ypatingos rūšies optinius įtaisus, tokius
kaip teleskopai, kino ir foto aparatai arba šautuvų
taikikliai. Dirba pagal specializaciją.

731125

Tiksliųjų prietaisų taisytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tiksliųjų prietaisų taisytojas

Description:

731126

Mokslinių prietaisų taisytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslinių prietaisų taisytojas

Description:

731127

Ortopedinių reikmenų taisytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ortopedinių reikmenų taisytojas

Description:
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731128

Fotografijos įrangos taisytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fotografijos įrangos taisytojas

Description:

731129

Chirurginių reikmenų taisytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Chirurginių reikmenų taisytojas

Description:

731130

Laikrodininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laikrodininkas

Description:

731131

Laikrodžių reguliuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laikrodžių reguliuotojas

Description:

731132

Matavimo prietaisų ir specialiųjų įrankių tikrintojas [kontrolierius]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Matavimo prietaisų ir specialiųjų įrankių tikrintojas
[kontrolierius]

Description:

7312

Muzikos instrumentų meistrai ir derintojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Muzikos instrumentų meistrai ir derintojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Muzikos instrumentų meistrai ir derintojai gamina,
Explanatory
taiso bei derina styginius, pučiamuosius ir
notes:
mušamuosius instrumentus rankiniu būdu arba
naudodami tam tikrus prietaisus. Atliekamos užduotys:
(a) akordeonų, styginių ir pučiamųjų instrumentų
gamyba ir taisymas; (b) vargonų ir jų dalių gamyba ir
taisymas; (c) fortepijonų ir pianinų instrumentinių dalių
gamyba, jų surinkimas ir taisymas; (d) vargonų, pianinų
ir kitų muzikos instrumentų derinimas; (e) kitų muzikos
instrumentų gamyba ir taisymas; (f) panašių užduočių
atlikimas; (g) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7312 01 Vargonų
įrengėjas [meistras] 7312 02 Akordeonų gamintojas
[meistras] 7312 03 Būgnų gamintojas [meistras] 7312
04 Žalvarinių pučiamųjų muzikos instrumentų
gamintojas [meistras]
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731201

Vargonų įrengėjas [meistras]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vargonų įrengėjas [meistras]

Description:

731202

Akordeonų gamintojas [meistras]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akordeonų gamintojas [meistras]

Description:

731203

Būgnų gamintojas [meistras]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Būgnų gamintojas [meistras]

Description:

731204

Žalvarinių pučiamųjų muzikos instrumentų gamintojas [meistras]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žalvarinių pučiamųjų muzikos instrumentų gamintojas
[meistras]

Description:

731205

Metalinių pučiamųjų muzikos instrumentų gamintojas [meistras]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalinių pučiamųjų muzikos instrumentų gamintojas
[meistras]

Description:

731206

Styginių muzikos instrumentų gamintojas [meistras]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Styginių muzikos instrumentų gamintojas [meistras]

Description:

731207

Medinių pučiamųjų muzikos instrumentų gamintojas [meistras]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medinių pučiamųjų muzikos instrumentų gamintojas
[meistras]

Description:

731208

Vargonų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Vargonų gamintojas

731209

Vargonų dumplių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vargonų dumplių gamintojas

Description:

731210

Vargonų vamzdelių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vargonų vamzdelių gamintojas

Description:

731211

Fortepijonų gamintojas [meistras]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fortepijonų gamintojas [meistras]

Description:

731212

Vargonų melodingumo [skambumo] reguliuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vargonų melodingumo [skambumo] reguliuotojas

Description:

731213

Fortepijonų klavišų gamintojas [meistras]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fortepijonų klavišų gamintojas [meistras]

Description:

731214

Fortepijonų rezonansinių lentų gamintojas [meistras]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fortepijonų rezonansinių lentų gamintojas [meistras]

Description:

731215

Smuikų gamintojas [meistras]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Smuikų gamintojas [meistras]

Description:

731216

Ksilofonų gamintojas [meistras]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ksilofonų gamintojas [meistras]

Description:
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731217

Mušamųjų muzikos instrumentų taisytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mušamųjų muzikos instrumentų taisytojas

Description:

731218

Styginių muzikos instrumentų taisytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Styginių muzikos instrumentų taisytojas

Description:

731219

Pučiamųjų muzikos instrumentų taisytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pučiamųjų muzikos instrumentų taisytojas

Description:

731220

Fortepijonų stygų derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fortepijonų stygų derintojas

Description:

731221

Muzikos instrumenų tonų reguliuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Muzikos instrumenų tonų reguliuotojas

Description:

731222

Akordeonų derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akordeonų derintojas

Description:

731223

Muzikos instrumentų derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Muzikos instrumentų derintojas

Description:

731224

Vargonų derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vargonų derintojas

Description:
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731225

Fortepijonų derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fortepijonų derintojas

Description:

7313

Juvelyrai ir tauriųjų metalų meistrai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Juvelyrai ir tauriųjų metalų meistrai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Juvelyrai ir tauriųjų metalų meistrai gamina bei taiso
papuošalus ir gaminius iš brangiųjų metalų ir akmenų,
pjausto, šlifuoja ir įstato brangakmenius bei graviruoja
juvelyrinius dirbinius ir papuošalus. Atliekamos
užduotys: (a) juvelyrinių dirbinių ir kitų gaminių iš
spalvotųjų metalų gamyba rankiniu būdu; (b)
juvelyrinių dirbinių žiedų, sagių, apyrankių gamyba; (c)
brangakmenių pjaustymas, šlifavimas ir įstatymas į
žiedus ir kitus juvelyrinius dirbinius; (d) dirbinių iš
tauriųjų metalų gamyba ir taisymas; (e) tauriųjų metalų
laužo smulkinimas ir valcavimas; (f) juvelyrinių dirbinių
ir papuošalų graviravimas; (g) panašių užduočių
atlikimas; (h) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7313 01 Juvelyrinių
dirbinių formų liejikas 7313 02 Tauriųjų metalų
pjaustytojas 7313 03 Brangakmenių pjaustytojas
poliruotojas 7313 04 Techninių deimantų pjaustytojas
poliruotojas

Explanatory
notes:

731301

Juvelyrinių dirbinių formų liejikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Juvelyrinių dirbinių formų liejikas

Description:

731302

Tauriųjų metalų pjaustytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tauriųjų metalų pjaustytojas

Description:

731303

Brangakmenių pjaustytojas poliruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Brangakmenių pjaustytojas poliruotojas

Description:

731304

Techninių deimanų pjaustytojas poliruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Techninių deimanų pjaustytojas poliruotojas

Description:
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731305

Juvelyrinių dirbinių pjaustytojas poliruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Juvelyrinių dirbinių pjaustytojas poliruotojas

Description:

731306

Tauriųjų metalų gręžėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tauriųjų metalų gręžėjas

Description:

731307

Juvelyrinių dirbinių emaliuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Juvelyrinių dirbinių emaliuotojas

Description:

731308

Juvelyrinių dirbinių graviruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Juvelyrinių dirbinių graviruotojas

Description:

731309

Auksakalys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Auksakalys

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Meistras, kuris iš aukso ir kitų brangiųjų metalų dirba
Explanatory
papuošalus ir kitokius dirbinius. Jis įvairiais būdais
notes:
apdoroja brangiuosius metalus: kala, dildo, pjausto ar
taiko liejimo metodus metalams ir jų lydiniams
apdoroti. Gali taisyti auksinius ir kitokius papuošalus.
Jis tvarko ir prižiūri naudojamus įrankius ir įrangą. Dirba
dirbtuvėje. Sėkmingam darbui reikalingas estetikos
suvokimas, kūrybinis polinkis ir praktiniai įgūdžiai.

731310

Juvelyras, gaminantis dirbinius iš tauriųjų metalų

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Juvelyras, gaminantis dirbinius iš tauriųjų metalų

Description:

731311

Juvelyras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Juvelyras

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Meistras, gaminantis dirbinius iš brangakmenių arba
brangiųjų metalų. Jis kuria, gamina, taiso ir parduoda

Explanatory
notes:
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papuošalus, brangakmenius ir dekoratyvinius dirbinius
iš brangiųjų metalų. Jis įvairiais būdais apdoroja
brangiuosius metalus: pjausto, dildo, lieja, presuoja,
šlifuoja, gręžia, lenkia, kala. Naudoja auksą, sidabrą,
platiną, jų lydinius, brangakmenius, tokius kaip
deimantas, smaragdas, safyras, rubinas ir kt.. Jis gali
gaminti apyrankes, žiedus, vėrinius, sąsagas, seges,
auskarus ir kitus papuošalus. Jis gali specializuotis ir
kurti papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius pagal
užsakovų projektus. Jis naudoja grąžtus, šlifavimo
stakles, lenkimo instrumentus, braižymo ir matavimo
įrangą, dildes, binokuliarinius mikroskopus, graviravimo
instrumentus. Reikalingas estetinis suvokimas,
susikaupimas, kantrybė. Sėkmingą darbą lemia
dekoratyvių, spalvingų, nepriekaištingų techniniu
atžvilgiu kūrinių gamyba.
731312

Brangakmenių briaunų šlifuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Brangakmenių briaunų šlifuotojas

Description:

731313

Juvelyrinių dirbinių gamintojas [meistras]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Juvelyrinių dirbinių gamintojas [meistras]

Description:

731314

Grandinėlių iš tauriųjų metalų gamintojas [meistras]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Grandinėlių iš tauriųjų metalų gamintojas [meistras]

Description:

731315

Tauriųjų metalų lakštų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tauriųjų metalų lakštų gamintojas

Description:

731316

Juvelyrinių dirbinių montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Juvelyrinių dirbinių montuotojas

Description:

731317

Alavo lydinių su kitu metalu kalėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Alavo lydinių su kitu metalu kalėjas

Description:
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731318

Techninių deimantų poliruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Techninių deimantų poliruotojas

Description:

731319

Juvelyrinių dirbinių poliruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Juvelyrinių dirbinių poliruotojas

Description:

731320

Juvelyrinių dirbinių taisytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Juvelyrinių dirbinių taisytojas

Description:

731321

Tauriųjų metalų valcuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tauriųjų metalų valcuotojas

Description:

731322

Techninių deimantų pjaustytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Techninių deimantų pjaustytojas

Description:

731323

Brangakmenių įstatytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Brangakmenių įstatytojas

Description:

731324

Laikrodžio akmenų įstatytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laikrodžio akmenų įstatytojas

Description:

731325

Sidabrakalys; sidabrinių dirbinių meistras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sidabrakalys; sidabrinių dirbinių meistras

Description:
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731326

Tauriųjų metalų įspaudėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tauriųjų metalų įspaudėjas

Description:

731327

Gintaro apdirbimo meistras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gintaro apdirbimo meistras

Description:

731328

Gintaro šlifuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gintaro šlifuotojas

Description:

731329

Auksakalys; auksinių dirbinių meistras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Auksakalys; auksinių dirbinių meistras

Description:

732

Keramikai, puodžiai, stiklo dirbinių meistrai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Keramikai, puodžiai, stiklo dirbinių meistrai ir giminiškų Description:
profesijų darbininkai

Aiškinamosios
pastabos:

Keramikai, puodžiai, stiklo dirbinių meistrai ir giminiškų Explanatory
profesijų darbininkai gamina plytas, čerpes, gaminius iš notes:
molio, porceliano, graviruoja ir ėsdina piešinius bei
ženklus ant gaminių, dekoruoja keraminius ir panašius
gaminius ir piešia ant jų bei gamina iškabas.
Pagrindinės atliekamos užduotys: žiedžiamojo rato,
keramikos ir porceliano gaminių, plytų, čerpių ir koklių
gamyba; gaminių graviravimas arba ėsdinimas
dekoratyviniais tikslais; keraminių dirbinių dekoravimas;
dekoratyvinis dažymas ar įvairių gaminių puošyba kitais
panašiais būdais, iškabų gaminimas. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Šios
grupės profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius:
7321 Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų
darbininkai 7322 Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir
šlifuotojai 7323 Stiklo graveriai ir ėsdintojai 7324
Piešėjai ant stiklo, keramikos ir giminiškų profesijų
darbininkai Profesijos priskiriamos 8 pagrindinei grupei
”Įrenginių, mašinų operatoriai ir surinkėjai”, jei
pagrindinis dalykas, kurio reikia darbo užduotims
atlikti, yra mechanizmų ir mašinų, kurios valdomos ar
su kuriomis dirbama, išmanymas ir patyrimas šioje
srityje.
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7321

Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
Explanatory
gamina gaminius iš molio ir porceliano, plytas, čerpes
notes:
bei koklius ir formuoja žiedžiamuosius ratus.
Atliekamos užduotys: (a) gaminių iš molio ir porceliano
gamyba; (b) molio ar mažavandenio gipso formų
gaminimas; (c) gaminių formavimas ant žiedžiamojo
rato rankiniu būdu arba naudojant vidaus ar išorės
liejimo formas ir formavimo įrankius; (d) dirbinių
formavimas liejant pusiau skystą molį į mažavandenio
gipso formas; (e) plytų, čerpių ir koklių formavimas
rankiniu būdu; (f) gaminių gaminimas spaudžiant
plastiškąjį molį į formas rankiniu būdu; (g) sraigtinio ar
hidraulinio preso valdymas gaminant gaminius iš molio
dulkių; (h) štampavimo mašinos, išstumiančios drėgną,
tolesniam apdorojimui skirtą molį, valdymas; (i)
žiedžiamojo rato formavimas liejant ir presuojant
abrazyvinį mišinį; (j) panašių užduočių atlikimas; (k)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 7321 01 Keramikos poliruotojas
7321 02 Keramikos juodintojas 7321 03 Keramikos ir
porceliano liejikas 7321 04 Keramikos dažytojas
panardinimo būdu Profesijos priskiriamos 9 pagrindinei
grupei “Nekvalifikuoti darbininkai“, jei atliekamos
užduotys yra paprastos ir kasdieninės, jei joms atlikti
dažniausiai reikia rankinio naudojimo įrankių, fizinių
pastangų, jei ankstesnis patyrimas ar darbo išmanymas
nėra būtini dalykai, kai reikia tik minimalios asmeninės
iniciatyvos ar sprendimų.

732101

Keramikos poliruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos poliruotojas

Description:

732102

Keramikos juodintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos juodintojas

Description:

732103

Keramikos ir porceliano liejikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos ir porceliano liejikas

Description:
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732104

Keramikos dažytojas panardinimo būdu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos dažytojas panardinimo būdu

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Panardina keramikos gaminius į glazūros tirpalą: prieš
panardindamas keramikos gaminius į glazūros tirpalą,
juos nuplauna arba nuvalo; replėmis iš glazūros tirpalo
išima vazas, lėkštes bei lėkšteles, dubenėlius; patikrina
glazūra dengto paviršiaus lygumą, nuvalo glazūros
perteklių, dėmes bei pirštų atspaudus, palieka džiūti.
Sustingę glazūros lašai ar jos stormenys pašalinami
šlifuojant. Didelėse įmonėse keramikos gaminių
dažymas yra automatizuotas.

Explanatory
notes:

732105

Keramikos gręžėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos gręžėjas

Description:

732106

Keramikos meistras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos meistras

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Keramikos meistras analizuoja dekoro ir formos,
Explanatory
formos-konstrukcijos, konstrukcijos-technologijos
notes:
dėsningumus, suvokia ir įsisavina harmoningos daiktų
formos kūrimo principus, daiktų sąveiką su aplinka.
Meistras moka žiesti, tekinti, lipdyti, dekoruoti,
glazūruoti ir kt. Įgytos technologijos žinios įgalina dirbti
su moliu, akmens mase, porcelianu ir kitomis
medžiagomis. Keramika yra universali taikomosios
dekoratyvinės dailės šaka: tai ir amatas, ir mokslas, ir
menas. Dailiosios keramikos dirbinių kompozicija yra
glaudžiai susijusi su medžiagų savybėmis, apdorojimo
technika bei technologija. Gamybos procesas apima
visą keramikos dirbinio projektavimo ir atlikimo iš
medžiagos ciklą. Dekoratyvinės plastikos meistrų, kaip
ir kitų menininkų, perspektyvos priklauso nuo dirbinių
originalumo, funkcionalumo derinimo su
dekoratyvumu. Gali dirbti pramonės gaminių įmonėse,
pagal patentą, atlikdamas unikalius dailės dirbinius,
projektuoti ir atlikti keramikos gaminius pagal
individualius užsakymus, užsiimti namudine veikla,
dirbti pedagoginį darbą mokomosiose dirbtuvėse,
UAB, suvenyrų dirbtuvėse ar steigti individualiąpersonalinę įmonę. Darbo sėkmė priklauso nuo
gebėjimų pateikti savo darbą. Todėl geresnes
perspektyvas turi tik techniškai išprusę, sugebantys
įgyvendinti savo idėjas specialistai. Labai svarbios
tokios savybės kaip puiki vaizduotė, puikus erdvės ir
formos suvokimas, gebėjimas jausti spalvas ir jas
derinti, konstruktyvus mąstymas, įtaigumas,
intelektualumas ir erudicija, fizinis pajėgumas, puiki
judesių koordinacija, tikslus darbas rankomis,
koordinuotas akių ir rankų darbas.
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732107

Keramikos ir porceliano žiedėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos ir porceliano žiedėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gamina molinius ir porcelianinius indus ant
Explanatory
besisukančio žiedžiamojo rato rankomis formuodamas notes:
molį : deda išminkyto elastingo molio gabalą ant
žiestuvo; suka ratą ir spausdamas rankomis molį
stengiasi išgauti reikiamą daikto formą; minkština molį
šlakstydamas vandeniu, nes molis greitai džiūsta. Gali
daryti didelių matmenų daiktus. Iš pradžių pagamina jų
atskiras dalis, o po to jas sujungia.

732108

Keramikos ir porceliano formų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos ir porceliano formų gamintojas

Description:

732109

Keramikos vamzdelių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos vamzdelių gamintojas

Description:

732110

Keramikos ir porceliano lipdytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos ir porceliano lipdytojas

Description:

732111

Formuotojas abrazyviniu ratu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Formuotojas abrazyviniu ratu

Description:

732112

Plytų ir koklių formuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plytų ir koklių formuotojas

Description:

732113

Puodžius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Puodžius

Description:
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732114

Presuotojas molio išstūmimo būdu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Presuotojas molio išstūmimo būdu

Description:

732115

Keramikos ir porceliano presuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos ir porceliano presuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Formuoja molio ir porceliano dirbinius pasirinktoje
Explanatory
formoje rankomis presuodamas drėgną elastingą molį . notes:
deda molio gabalą į formą ir jį sulygina; rankiniu
instrumentu apdoroja kraštus, siekdamas užpildyti
formos plotą taip, kad dirbinys atitiktų specifikacijos
reikalavimus; specialiu drėgnu guminiu lakštu
prispaudžia molio sluoksnį, taip siekdamas išgauti
reikiamą formos gaminį; palieka džiūti, po to išima,
nušlifuoja kraštus, nuvalo gaminį. Paprastai gamina
ovalius, keturkampius ar netaisyklingos formos
gaminius.

732116

Keramikos klijuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos klijuotojas

Description:

732117

Keramikos ir porceliano puodžius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos ir porceliano puodžius

Description:

732118

Keramikos ir porceliano derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos ir porceliano derintojas

Description:

732119

Keramikos ir porceliano sukėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos ir porceliano sukėjas

Description:

732120

Įkrovos sudarytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Įkrovos sudarytojas

732121

Statybinių keraminių gaminių formuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statybinių keraminių gaminių formuotojas

Description:

732122

Keramikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Keramikai dega dirbinius iš molio arba kitos
Explanatory
mineralinės medžiagos. Dailininkai keramikai kuria
notes:
įvairios paskirties keraminius dirbinius. Tai gipsiniai
arba degti dirbiniai iš molio, akmens masės ar
specialaus mineralinio mišinio – porceliano. Jie gali
turėti meninę-estetinę ar taikomąją vertę. Keramikos
menas yra skirstomas į unikaliąją (skulptūrinę) ir
dekoratyviąją (konceptualiąją indų keramiką).
Unikaliosios keramikos dailininkai atlieka vienetinius
kūrinius, kurie nėra skirti masinei ar serijinei gamybai.
Tai gali būti įvairūs autoriniai darbai: keraminės
plokštės, skulptūrėlės, dekoratyvinės vazos ir puodeliai,
papuošalai, amuletai, proginės dovanos, dekoratyviniai
indai gėlėms, ikebanai, šviestuvai ir kt. Dažnai
dailininkai, darydami kūrinius, molį jungia su kita
medžiaga – mediena, oda, plunksnomis ir pan.
Dekoratyvinės keramikos dirbiniai skiriami serijinei
gamybai. Tai įvairūs indai, plytelės, servizai, vazos,
papuošalai, indai gėlėms ir kt., gaminami keraminių
dirbinių ar porceliano įmonėse. Pradėdami darbą
keramikai padaro dirbinio eskizus ir piešinius. Paskui
ruošiamas molis ar gipsas ir žiedžiama bei tekinama.
Vėliau dirbinys yra deginamas ir glazūruojamas
specialiose degimo krosnyse bei glazūravimo
kamerose. Dirbiniai gali būti dekoruojami ir raižymu bei
skulptūriniu lipdymu. Keramikai dirba privačiose
dirbtuvėse, porceliano ir keraminių dirbinių įmonėse.
Jie dalyvauja parodose, atlieka individualius užsakymus,
interjero apipavidalinimo darbus, dirba pedagoginį
darbą mokyklose – moko vaikus keramikos pagrindų.
Kai kurie specializuojasi pedagoginiame darbe – dėsto
aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose. Labai svarbu
gebėjimas realizuoti idėjas, žmonių poreikių
supratimas, tradicijų išmanymas ir gebėjimas jas taikyti,
puiki vaizduotė, puikus erdvės ir formos suvokimas.

732123

Plytų ir koklių liejikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plytų ir koklių liejikas

Description:

732124

Molinių ir porcelianinių indų modeliuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Molinių ir porcelianinių indų modeliuotojas

Description:
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7322

Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai pučia, Explanatory
lieja, formuoja, presuoja ar vynioja formas iš lieto stiklo notes:
ir pjausto, šlifuoja bei poliruoja stiklo gaminius.
Atliekamos užduotys: (a) lieto stiklo formavimas
pūtimo, rankinio formavimo, kaitinimo ir lenkimo būdu;
(b) optinio stiklo presavimas, kaitinimas, lydymas
gaminant lęšių ruošinius; (c) lęšių ruošinių šlifavimas ir
poliravimas; (d) stiklo kraštų šlifavimas ir kantavimas;
(e) stiklo lakštų pjovimas rankiniais įrankiais, prizmių ir
kitų formų pjovimas iš optinio stiklo blokų; (f) panašių
užduočių atlikimas; (g) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7322
01 Stiklo lenkėjas 7322 02 Stiklo virėjas 7322 03
Mokslinės paskirties [laboratorinių priemonių] stiklo
pūtėjas 7322 04 Stiklo gręžėjas

732201

Stiklo lenkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo lenkėjas

Description:

732202

Stiklo virėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo virėjas

Description:

732203

Mokslinės paskirties [laboratorinių priemonių] stiklo pūtėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokslinės paskirties [laboratorinių priemonių] stiklo
pūtėjas

Description:

732204

Stiklo gręžėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo gręžėjas

Description:

732205

Stiklo pjaustytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo pjaustytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pagal nurodytus matmenis rankiniu būdu pjausto stiklo Explanatory
lakštus. Savo darbe naudoja modelius ir pjovimo
notes:
įrankius: stiklo lakštą deda ant pjaustymo stalo; nuvalo
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vietas, kur bus pjaunama, reikiamus matmenis specialiu
pieštuku pažymi ant stiklo lakšto dėdamas taškus ir
brėždamas tam tikros formos kontūrus; traukia
pjaunamuoju instrumentu išilgai pažymėto kontūro ar
aplink padėtą ant stiklo modelį; pašalina stiklo
gabalėlius, likusius ant kraštų. Ši profesija reikalauja
fizinės jėgos ir ištvermingumo. Svarbu atsargumas ir
judesių koordinacija, kad neįvyktų nelaimingų
atsitikimų.
732206

Optinio stiklo pjaustytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Optinio stiklo pjaustytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Iš optinio stiklo luito išpjauna formas. Šios formos
Explanatory
naudojamos lęšiams, prizmėms, veidrodžiams ir kitiems notes:
optiniams tiksliųjų instrumentų elementams ruošti:
atidžiai apžiūri stiklo luitą, kad nebūtų pūslelių ir
įtrūkių; įstato formą į stiklo pjaustymo mašinos laikiklį,
įjungia mašiną, sujungia stiklą su pjūklo ašmenimis ir
pjauna pagal nubrėžtas ant stiklo linijas; išima išpjautą
stiklą iš laikiklio, nuvalo, kur reikia pašlifuoja. Gali pjauti
optinio stiklo luitus nurodytais dydžiais ir formuoti
lęšius. Naudoja deimantinį pjūklelį.

732207

Stiklo gręžėjas (gręžimo staklėmis)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo gręžėjas (gręžimo staklėmis)

Description:

732208

Stiklo apdailininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo apdailininkas

Description:

732209

Stiklo surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo surinkėjas

Description:

732210

Stiklo apdirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo apdirbėjas

Description:

732211

Stiklo šlifuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo šlifuotojas

Description:
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732212

Stiklo briaunų šlifuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo briaunų šlifuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Lygina ir šlifuoja stiklo plokščių kraštus: deda stiklo
lakštą ant šlifavimo stalo; parenka šlifavimo diską;
įjungia stiklo pjaustymo mašiną, reguliuoja vandens
srovę, krintančią ant šlifavimo disko, apsuka stiklo
lakštą, kad besisukantys šlifavimo instrumentai
sulygintų ir nupoliruotų stiklo briaunas; pabaigęs
šlifavimą, patikrina gaminį, ar nėra defektų.

Explanatory
notes:

732213

Stiklinių lęšių šlifuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklinių lęšių šlifuotojas

Description:

732214

Stiklo sėmėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo sėmėjas

Description:

732215

Stiklo liejikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo liejikas

Description:

732216

Stiklinių lęšių liejikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklinių lęšių liejikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Formuoja lęšius iš optinio stiklo žaliavos, suteikia formą Explanatory
stikliniams diskams juos kaitindamas, formuodamas,
notes:
presuodamas: reguliuoja krosnies temperatūrą, kol
pasiekia reikiamą stiklo plastiškumą; padeda optinio
stiklo luitą ant krosnies dugno; specialiais įrankiais
varto kaitinamą stiklą , kad kaitinamas stiklas nebūtų
per daug įtemptas; išima iš krosnies, padeda po presu,
valdo presą ir formuoja lęšius. Tokiu pat būdu formuoja
kitus stiklo gaminius: automobilių šviestuvų gaubtus,
lempučių lęšius; įdeda stiklo žaliavos į formą, kaitina,
kol ištirpęs stiklas įgauna reikiamą pavidalą. Štampuoja
standartinius lęšius, tarp jų - tiksliųjų instrumentų ir
laikrodžių kristalus. Naudodamas elektrinį presą juos
daro iš karštų keturkampių stiklo gabalų. Suformuotą
stiklą atšaldo.
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732217

Stiklo poliruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo poliruotojas

Description:

732218

Stiklinių lęšių poliruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklinių lęšių poliruotojas

Description:

732219

Stiklo tekinimo staklių derintojas operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo tekinimo staklių derintojas operatorius

Description:

732220

Optinio stiklo pjaustytojas (plokštelėmis)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Optinio stiklo pjaustytojas (plokštelėmis)

Description:

732221

Optinio stiklo pjaustytojas (juostelėmis)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Optinio stiklo pjaustytojas (juostelėmis)

Description:

732223

Stiklapūtys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklapūtys

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Iš įvairios rūšies stiklo, pūsdamas arba lenkdamas,
Explanatory
formuoja stiklą. Pagal brėžinius gamina paprastus bei
notes:
sudėtingus, įvairaus pavidalo stiklo gaminius: nagrinėja
brėžinius; reguliuoja krosnies temperatūrą, kaitina
stiklo žaliavą; specialiais įrankiais varto kaitinamą stiklą;
tempia ir pučia įkaitintą žaliavą, formuoja pūtimu arba
oro srove; lenkia ir sujungia galus, naudoja specialius
įrankius, tęsia pūtimą, lenkimą, vėl kaitina, pašalina
sujungimo siūles, daro reikiamo skersmens ir storio
gaminį. Gamina vamzdelius, menzūras, kitus stiklinius
matavimo įtaisus, termometrus bei stiklines dalis
mokslinei įrangai. Turi išmanyti pagrindinius stiklo
pūtimo būdus, įvairių stiklo rūšių savybes, gebėti
numatyti galimus defektus ir juos pašalinti.
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7323

Stiklo graveriai ir ėsdintojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Stiklo graveriai ir ėsdintojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Stiklo graveriai ir ėsdintojai graviruoja ir ėsdina
Explanatory
piešinius ant stiklinių gaminių. Atliekamos užduotys: (a) notes:
monogramų ir ornamentinių piešinių graviravimas ant
stiklo dirbinių; (b) dekoratyvinių piešinių, gradavimo
ženklų ir kitų simbolių graviravimas ant stiklinių
dirbinių; (c) panašių užduočių atlikimas; (d)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 7323 01 Krištolo pjaustytojas 7323
02 Graviruoto stiklo pjaustytojas 7323 03 Dekoratyviojo
stiklo pjaustytojas formuotojas 7323 04 Stiklo raižikas
[graveris]

732301

Krištolo pjaustytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Krištolo pjaustytojas

Description:

732302

Graviruoto stiklo pjaustytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Graviruoto stiklo pjaustytojas

Description:

732303

Dekoratyviojo stiklo pjaustytojas formuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dekoratyviojo stiklo pjaustytojas formuotojas

Description:

732304

Stiklo raižikas [graveris]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo raižikas [graveris]

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Graviruoja dekoratyvinius elementus, kaligrafinius
rašmenis, skaitmenis, raides, raižo monogramas ir
ornamentus ant stiklo ir krištolo gaminių: pažymi
dizaino kontūrus ant gaminio; į staklių lizdą įdeda
reikiamo skersmens ir pločio diską, suka gaminį taip,
kad raižymo ratas rėžtų numatytą ornamentą ar
graviruotų pagal brėžinį; keičia raižymo diskus, kuriais
daromi įvairių matmenų raižiniai; nuplauna graviruotą
stiklą, šlifuoja abrazyvinėmis medžiagomis, naudoja
šlifavimo diską.

Explanatory
notes:
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732305

Stiklo ėsdintojas [ofortistas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo ėsdintojas [ofortistas]

Description:

732306

Stiklo matintojas smėliasraute

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo matintojas smėliasraute

Description:

732307

Stiklo graviravimo žymėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo graviravimo žymėtojas

Description:

732308

Stiklo dailintojas smėliasraute

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo dailintojas smėliasraute

Description:

732309

Karšo stiklo raižikas [graveris]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Karšo stiklo raižikas [graveris]

Description:

7324

Piešėjai ant stiklo, keramikos ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Piešėjai ant stiklo, keramikos ir giminiškų profesijų
darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Piešėjai ant stiklo, keramikos ir giminiškų profesijų
darbininkai dekoruoja gaminius iš medienos, metalo,
tekstilės, stiklo, keramikos ir kitų medžiagų, taip pat
daro eskizus, rašo raides ir piešia piešinius gamindami
iškabas, vaizdines ir kitokias priemones. Atliekamos
užduotys: (a) gaminių dekoravimas piešiant ant jų
dekoratyvinius elementus teptuku, purškiant ar
naudojant trafaretus, šablonus, lipdukus, guminius
štampus ir kitais būdais; (b) dekoratyvinis gaminių
dažymas, dengimas glazūra, emaliu, laku, beicu ir
panašiomis medžiagomis gaminius purškiant arba
panardinant į šias medžiagas; (c) veidrodinio stiklo
padengimas sidabro tirpalu; (d) eskizų paruošimas,
raidžių rašymas ir piešinių piešimas gaminant iškabas,
vaizdines ir kitokias priemones; (e) panašių užduočių
atlikimas; (f) vadovavimas kitiems darbininkams. Čia
priskiriamų profesijų pavyzdžiai: 7324 01 Dažytojas
teptukus 7324 02 Keramikos dekoruotojas 7324 03

Explanatory
notes:
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Keramikos dekoruotojas aerografijos būdu 7324 04
Keramikos dekoruotojas piešimo būdu
732401

Dažytojas teptuku

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dažytojas teptuku

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dažytojas, kuris teptuku arba rankiniu velenėliu
Explanatory
dekoratyvine ar apsaugine dažų, emalio ar lako danga notes:
padengia medinius, metalinius ir kitokius daiktus
(išskyrus stiklą ir keramiką). Jis parenka dažus, juos
sumaišo, kad gautų reikiamus atspalvius. Teptuku ar
velenėliu dengia keletą sluoksnių. Dažo pagal modelį ar
žymes. Dažymą užbaigia naudodamas piešinio arba
rašto trafaretą, medžio granules, darydamas marmuro
imitacijas, paauksuodamas ar pasidabruodamas.
Nudažytą paviršių nušlifuoja arba nupoliruoja. Gali būti
skiriamas darbui pagal dažymo objektą arba pagal
dažymo medžiagas.

732402

Keramikos dekoruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos dekoruotojas

Description:

732403

Keramikos dekoruotojas aerografijos būdu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos dekoruotojas aerografijos būdu

Description:

732404

Keramikos dekoruotojas piešimo būdu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos dekoruotojas piešimo būdu

Description:

732405

Keramikos dekoruotojas purškiamojo piešimo būdu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos dekoruotojas purškiamojo piešimo būdu

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dekoruotojas, kuris purškia dažus ant keramikos ar
Explanatory
porceliano gaminių, plytų ir plytelių arba skystą glazūrą notes:
- ant didelių matmenų dirbinių, kurių dėl jų didumo
negalima panardinti į vonią. Pripildo purkštuvą norimos
spalvos dažų ar glazūros, jį pritvirtina prie oro pūtimo
įrangos, paspaudžia gaiduką, nukreipia dažų srovę į
daikto paviršių. Nupurškęs, padeda daiktą džiūti.
Cheminiu preparatu išvalo purkštuvą. Purškimo metu
gali naudoti piešinių trafaretus.
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732406

Molinių indų dekoruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Molinių indų dekoruotojas

Description:

732407

Metalo dirbinių dažytojas panardinimo būdu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo dirbinių dažytojas panardinimo būdu

Description:

732408

Keramikos glazūruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos glazūruotojas

Description:

732409

Stiklo emaliuotojas [glazūruotojas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo emaliuotojas [glazūruotojas]

Description:

732410

Metalo dirbinių emaliuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo dirbinių emaliuotojas

Description:

732411

Iškabų spaudmenų piešėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Iškabų spaudmenų piešėjas

Description:

732412

Piešėjas dekoruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Piešėjas dekoruotojas

Description:

732413

Keramikos piešėjas dekoruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos piešėjas dekoruotojas

Description:
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732414

Stiklo piešėjas dekoruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo piešėjas dekoruotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dekoruotojas, kuris ant stiklo dirbinių teptuku tapo
dekoratyvinius elementus. Sumaišo dažus ar emalį,
paruošia mišinius su tauriaisiais metalais arba naudoja
jau paruoštus dažus. Deda dirbinį ant darbastalio ir
tapo. Gali piešti pagal trafaretą ar šabloną arba kitokiu
būdu nutapyti piešinius ranka. Taiso klaidas ar
defektus. Gali dėti dirbinį į krosnį ir nustatytą laiko
tarpą jį išlaikyti tam tikroje temperatūroje, kad piešinys
geriau užsifiksuotų.

Explanatory
notes:

732415

Iškabų piešėjas dekoruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Iškabų piešėjas dekoruotojas

Description:

732416

Keramikos piešėjas šablonu [trafaretu]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos piešėjas šablonu [trafaretu]

Description:

732417

Apipavidalintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apipavidalintojas

Description:

732418

Iškabų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Iškabų gamintojas

Description:

732419

Stiklo sidabruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo sidabruotojas

Description:

732420

Veidrodžių sidabruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Veidrodžių sidabruotojas

Description:

Aiškinamosios

Sidabruotojas, kuris sidabro tirpalu padengia naujus ar

Explanatory

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

1 013/1 365

LPK-2005

pastabos:

senus veidrodžius. Atsveria ir pagal formulę sumaišo
notes:
sudedamąsias tirpalo dalis. Padeda veidrodį ant
darbastalio. Padengia paviršių sidabro tirpalu. Džiovina,
išdžiūvusį paviršių valo ir šlifuoja, jį. Padengia
apsaugine sidabro mišinio medžiaga. Veidrodžio
paviršių gali padengti purkštuvu.

732421

Dažytojas purškėjas, išskyrus statybas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dažytojas purškėjas, išskyrus statybas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dažytojas, kuris naudoja dekoratyvinę ir apsauginę
dažų dangą, emalį ir laką metaliniams, mediniams
dirbiniams ir kitokiems daiktams nudažyti rankiniu
purkštuvu. Parenka ir sumaišo dažus reikiamam
atspalviui gauti. Mišinį supila į purkštuvo rezervuarą.
Sureguliuoja oro pūtimo įtaiso vožtuvus ir angas.
Nukreipia purkštuvą į paviršių, purškia keletą kartų.
Klijuoja apsauginę maskavimo juostą ant tų daikto
paviršiaus dalių, kurių nereikia dažyti. Naudodamas
grandiklius, abrazyvines, chemines medžiagas ar
kitokias priemones, gali ruošti paviršių dažymui. Gali
būti skiriamas darbui pagal dažomą daiktą ar pagal
dažymo medžiagą.

Explanatory
notes:

732422

Keramikos dekoruotojas trafaretu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos dekoruotojas trafaretu

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dekoruotojas, kuris, naudodamas trafaretinius
lipdukus, guminius štampus ar kitokias priemones,
purkštuvu perteikia dizainerio sukurtą piešinį ant
keramikos ir porceliano dirbinių.

Explanatory
notes:

732423

Keramikos dekoruotojas apdailininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos dekoruotojas apdailininkas

Description:

732424

Keramikos dekoruotojas kopijuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos dekoruotojas kopijuotojas

Description:

732425

Keramikos dekoravimo piešinių kopijuotojas ir perkėlėjas ant kitų paviršių

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos dekoravimo piešinių kopijuotojas ir
perkėlėjas ant kitų paviršių

Description:
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732426

Molio masės ruošėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Molio masės ruošėjas

Description:

732427

Pavyzdžių apipavidalintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pavyzdžių apipavidalintojas

Description:

732428

Galvanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Galvanikas

Description:

732429

Emaliuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Emaliuotojas

Description:

732430

Stiklo dažytojas trafaretu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo dažytojas trafaretu

Description:

732431

Keramikos dengėjas silikonu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos dengėjas silikonu

Description:

733

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, tekstilės, odos ir panašių medžiagų

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos,
tekstilės, odos ir panašių medžiagų

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Rankų darbo gaminių iš medienos, tekstilės, odos ir
panašių medžiagų meistrai tradiciniais metodais
gamina įvairius asmeninio naudojimo ar namų ūkyje
naudojamus daiktus, taip pat dekoratyvinius dirbinius.
Pagrindinės atliekamos užduotys: medienos, šiaudų,
rotango, nendrių, kaulo, akmens, kriauklių ir kitų
medžiagų paruošimas; įvairių dirbinių raižymas,
liejimas, surinkimas ir puošyba; audimas, mezgimas,
siuvinėjimas, nėrimas; senovinės ar liaudiškos avalynės

Explanatory
notes:
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gamyba; rankinių, diržų ir kitų aksesuarų gamyba. Gali
būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams.
Šios grupės profesijos toliau skirstomos į tokius
pogrupius: 7331 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš
medienos ir panašių medžiagų 7332 Amatininkai,
gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių
medžiagų Profesijos priskiriamos 8 pagrindinei grupei
”Įrenginių, mašinų operatoriai ir surinkėjai”, jei
pagrindinis dalykas, kurio reikia darbo užduotims
atlikti, yra mechanizmų ir mašinų, kurios valdomos ar
su kuriomis dirbama, išmanymas ir patyrimas šioje
srityje. Profesijos priskiriamos 9 pagrindinei grupei
“Nekvalifikuoti darbininkai“, jei atliekamos užduotys yra
paprastos ir kasdieninės, jei joms atlikti dažniausiai
reikia rankinio naudojimo įrankių, fizinių pastangų, jei
ankstesnis patyrimas ar darbo išmanymas nėra būtini
dalykai, kai reikia tik minimalios asmeninės iniciatyvos
ar sprendimų.
7331

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos ir panašių medžiagų

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos ir
panašių medžiagų

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos ir
Explanatory
panašių medžiagų, tradiciniais būdais ruošia medieną, notes:
šiaudus, rotangą, akmenį, molį, kriaukles ir kitas
medžiagas bei iš jų raižo, lieja, formuoja, surenka,
audžia, jais tapo ar puošia įvairius asmeninio
naudojimo ir namų apyvokos reikmenis arba daro
dekoratyvinius dirbinius. Atliekamos užduotys: (a)
medienos, šiaudų, rotango, nendrių, vytelių, akmens,
kriauklių ir panašių medžiagų paruošimas; (b) įvairių
asmeninio naudojimo ar namų apyvokos reikmenų,
pavyzdžiui, salotinių, medinių šaukštų, pjaustymo
lentelių, padėklų, vazų, ąsočių, pintinių, šiaudinių
skrybėlių, šiaudinių kilimėlių ir panašių daiktų, raižymas,
gaminimas, audimas, pynimas, paišymas ar puošimas;
(c) dekoratyvinių dirbinių, pavyzdžiui, skulptūrėlių,
šachmatų figūrų, papuošalų ir kitų panašių dirbinių,
raižymas, gaminimas, pynimas, audimas ar tapymas; (d)
panašių užduočių atlikimas; (e) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7331
01 Pintų daiktų pynėjas 7331 02 Žvakių dirbėjas 7331
03 Popierinių dirbinių dirbėjas 7331 04 Pynėjas iš
nendrių

733101

Pintų daiktų pynėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pintų daiktų pynėjas

Description:

733102

Žvakių dirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žvakių dirbėjas

Description:
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733103

Popierinių dirbinių dirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Popierinių dirbinių dirbėjas

Description:

733104

Pynėjas iš nendrių

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pynėjas iš nendrių

Description:

733105

Šiaudinių dirbinių dirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šiaudinių dirbinių dirbėjas

Description:

733106

Akmeninių dirbinių dirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmeninių dirbinių dirbėjas

Description:

733107

Medinių dirbinių dirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medinių dirbinių dirbėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Medinių dirbinių dirbėjas skobia ir drožia iš medienos
Explanatory
įvairius dirbinius, naudojamus namų apyvokoje bei
notes:
patalpoms puošti. Turi išmanyti medienos rūšis,
sandarą, savybes ir ydas, medienos apdirbimo įrankius;
rankinį ir mechaninį medienos apdirbimą, kontūrinės
drožybos, skulptūros, faneravimo technologiją,
medienos lakavimą, poliravimą, dažymą, šlifavimą:
piešia eskizą, pasigamina brėžinius; rankiniais
elektriniais instrumentais, medžio apdirbimo staklėmis
apdoroja medieną; drožia ir raižo medieną, gamina
įvairius buitinės paskirties daiktus: pakabas, dėžutes,
rankšluostines, įvairias apdailos detales, nesudėtingas
skulptūras ir kt.; daro dekoratyvinės paskirties dirbinius:
žvakides, lazdas, šaukštus, verpstes, papuošia įvairius
medienos gaminius. Lietuvių mediniai meno dirbiniai
eksportuojami į užsienio valstybes, turi paklausą ir
Lietuvoje. Vertinami profesionaliai ir kūrybiškai atlikti
meno dirbiniai.

733108

Meninių dirbinių iš vytelių pynėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Meninių dirbinių iš vytelių pynėjas

Description:

Aiškinamosios

Meninių dirbinių pynėjai iš vytelių pina įvairius

Explanatory
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pastabos:

dirbinius, naudojamus namų apyvokoje bei patalpoms notes:
puošti. Pynimas iš vytelių – vienas iš seniausių
lietuviams būdingų amatų. Tai pinti baldai, krepšiai,
dekoratyvinės lėkštės, duoninės, buitiniai ir kiti
dekoratyviniai dirbiniai. Baldų pynėjai rankomis pina
baldus iš vytelių, meldų, gluosnio šakelių ir panašių
medžiagų. Lenkia šakeles virš liepsnos arba virš garų,
kad suteiktų reikiamą formą. Ypač svarbu įvertinti
hidroterminio apdirbimo poveikį dirbinio kokybei.
Sutvirtina šakeles tarpusavyje, kad sudarytų rėmą.
Aplink rėmą pina ir veja gluosnio šakeles, meldų
stiebus, nendres ir kitą medžiagą. Rėmas ir jo
jungiamoji dalis sutvirtinama vyniojamąja pynimo
medžiaga. Galai apipjaustomi arba įpinami į vidų,
užbaigiami kraštai. Pynėjas gali specializuotis specialių
baldų, daiktų ar jų dalių gamyboje. Pynėjai iš vytelių
turi mokėti paruošti žaliavą, darbo įrankius ir jais
naudotis, pinti įvairių formų apvalius, pusapvalius,
stačiakampio bei trikampio formos gaminius, apipinti
lankus, rankenas, pinti kryželius. Turi išmanyti įvairias
pynimui naudojamas medžiagas ir jų savybes, vytelių
auginimo savybes ir pjovimui keliamus reikalavimus,
vytelių žievės šalinimo, išdrožimo sąlygas ir naudojamą
įrangą, žaliavos mirkymo bei jos džiovinimo sąlygas.

733109

Butaforas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Butaforas

Description:

733110

Floristas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Floristas

Description:

7332

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir
panašių medžiagų

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir
Explanatory
panašių medžiagų, tradiciniais būdais ir pagal
notes:
tradicinius modelius audžia audinius, mezga, siuvinėja
ir siuva aprangos ir namų apyvokos reikmenis bei
asmeninio naudojimo reikmenis, taip pat gamina
senovinę ar liaudišką avalynę, rankines, diržus ir kitus
aksesuarus. Atliekamos užduotys: (a) vilnonio,
medvilninio ir kito pluošto verpimas ir dažymas
natūraliomis medžiagomis; (b) aprangos bei namų
apyvokos reikmenų nėrimas ir audimas, mezgimas ir
siuvinėjimas, pynimas, mezgimas; (c) odų ruošimas ir
dažymas natūraliomis medžiagomis, liaudiškos
avalynės, rankinių, diržų ir kitų aksesuarų gaminimas;
(d) panašių užduočių atlikimas; (e) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7332
01 Amatininkas kilimų audėjas 7332 02 Amatininkas
drabužių mezgėjas 7332 03 Amatininkas drabužių
siuvėjas 7332 04 Odinių dirbinių dirbėjas
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733201

Amatininkas kilimų audėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Amatininkas kilimų audėjas

Description:

733202

Amatininkas drabužių mezgėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Amatininkas drabužių mezgėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pagal specifikacijų reikalavimus bei individualius
užsakymus iš verpalų mezga drabužius ir kitus
gaminius. Naudojasi buitinėmis mezgimo mašinomis:
parenka virbalus, verpalus, suderina spalvas; rankomis
bei mezgimo mašina mezga megztinius, sukneles,
kojines ir kitus gaminius; konstruoja, modeliuoja
gaminius, gali nusipiešti eskizą bei pasidaryti iškarpą;
megzdamas mezgimo mašina, geba suderinti siūlo
ilginį tankį, nustatyti įtempimą bei numatyti gaminio
tankumą; šalina pasitaikančius mezgimo defektus. Gali
užbaigti gaminius juos apsiūdamas arba sujungdamas
gaminių dalis. Geba apskaičiuoti gaminių savikainą.

Explanatory
notes:

733203

Amatininkas drabužių siuvėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Amatininkas drabužių siuvėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Siuvėjai atlieka įvairias siuvimo operacijas siuvamąja
Explanatory
mašina arba rankomis. Siuvėjo amatas yra vienas iš
notes:
seniausių ir būtiniausių. Siuva drabužius ir kitus
gaminius pagal specifikacijų reikalavimus bei
individualius užsakymus. Naudojasi buitinėmis siuvimo
mašinomis: jis taiso arba persiuva drabužius iš tekstilės
ar panašių medžiagų; atlieka siuvimo operacijas
rankomis bei siuvamąja mašina: gaminius dygsniuoja,
susiuva atskiras dalis, puošia, siuvinėja. Siuvėjai turi
išmanyti žmogaus figūros ypatumus, drabužių stilius ir
siluetus, spalvų derinimą, vyriškų ir moteriškų viršutinių
bei lengvų drabužių asortimentą, siuvimo technologiją,
naudojamų medžiagų tipus ir ypatumus, jų siuvimo
savybes, kirpimo metodus ir kt. Atsižvelgdamas į
asmens figūros ypatumus turi mokėti parinkti modelį,
pamatuoti figūrą, sukonstruoti ir sukirpti nesudėtingą
gaminį, konstruoti, sukirpti ir pasiūti vyriškus bei
moteriškus drabužius, paruošti drabužį primatavimui,
primatuoti, dirbti įvairiomis siuvamosiomis mašinomis
ir lygintuvu, rasti ir šalinti defektus, pataisyti smulkų
siuvamosios mašinos gedimą. Pagrindinės profesinės
veiklos kryptys: paltų, apsiaustų, kostiumų, sijonų,
marškinių, palaidinių ir kitų drabužių siuvimas pagal
individualius užsakymus, drabužių persiuvimas,
taisymas, serijinis gatavų drabužių siuvimas įmonėse.
Geba apskaičiuoti gaminių savikainą.
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733204

Odinių dirbinių dirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odinių dirbinių dirbėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gamina daugybę įvairių odinių ar dirbtinės odos
Explanatory
dirbinių rankiniu būdu arba naudojasi specialia odos
notes:
siuvamąja mašina – gamina rankines, lagaminus,
pinigines, dėžutes, diržus, sviedinius, futbolo
kamuolius, kitokius odos dirbinius, pvz., papuošalus:
parenka ir paruošia lekalus, pagal pasigamintus
brėžinius ar pagal individualaus užsakymo eskizus
pjausto bei kerpa odą; plonina odos kraštus, jos dalims
suteikia reikiamą formą; specialiais instrumentais
išgręžia arba praduria skylutes, suklijuoja ir susiuva
dalis, apdailina, sulygina, išblizgina, padaro reljefinį
ornamentą, jei to reikalauja dizainas, arba kitaip
apdoroja odą. Pritaiko metalo detales. Odos gaminių
dirbėjai turi žinoti gaminių fasonus, dydžius ir paskirtį,
medžiagų savybes, gatavų gaminių technines sąlygas ir
technologinių operacijų atlikimo būdus.

733205

Odinių reikmenų dirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odinių reikmenų dirbėjas

Description:

733206

Tekstilės dirbinių dirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės dirbinių dirbėjas

Description:

734

Spausdinimo ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Spausdinimo ir giminiškų profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Spausdinimo ir giminiškų profesijų darbininkai surenka Explanatory
ir išdėsto spausdinimo šriftą rankiniu būdu arba
notes:
naudodami elektroninę klaviatūrą ar kitas mašinas,
daro spausdinimo formas iš tipografiniu ar elektroniniu
būdu nustatyto ar surinkto linotipo ar kopijos,
graviruoja litografinius akmenis, spausdinimo formas ir
volelius, paruošia reikiamas medžiagas ir spausdina
šilkografijos metodu, spausdina ant popieriaus ir kitų
medžiagų, įriša knygas ar atlieka baigiamuosius knygų
leidybos darbus. Pagrindinės atliekamos užduotys:
šrifto ar šablono surinkimas ir paruošimas rankiniu
būdu ar naudojant elektroninę klaviatūrą ar kitas
mašinas; spausdinimo formos paruošimas iš
tipografiniu ar elektroniniu būdu nustatyto ar surinkto
šrifto ar šablono; litografinių akmenų, spausdinimo
formų, volelių, štampų ir presų graviravimas; reikiamų
medžiagų paruošimas ir spausdinimas šilkografijos
būdu; spausdinimas ant popieriaus ir kitų medžiagų;
knygų įrišimas į viršelius ir kitų baigiamųjų knygų
leidybos darbų atlikimas. Gali būti priskiriamas
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vadovavimas kitiems darbininkams. Šios grupės
profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius: 7341
Raidžių rinkėjai, linotipininkai ir giminiškų profesijų
darbininkai 7342 Stereotipininkai ir elektrotipininkai
7343 Spausdinimo graveriai 7344 Fotografijos ir
giminiškų profesijų darbininkai 7345 Knygrišiai ir
giminiškų profesijų darbininkai 7346 Šilkografai,
ksilografai ir spaudėjai ant audinių Profesijos
priskiriamos 8 pagrindinei grupei ”Įrenginių, mašinų
operatoriai ir surinkėjai”, jei pagrindinis dalykas, kurio
reikia darbo užduotims atlikti, yra mechanizmų ir
mašinų, kurios valdomos ar su kuriomis dirbama,
išmanymas ir patyrimas šioje srityje. Profesijos
priskiriamos 9 pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti
darbininkai“, jei atliekamos užduotys yra paprastos ir
kasdieninės, jei joms atlikti dažniausiai reikia rankinio
naudojimo įrankių, fizinių pastangų, jei ankstesnis
patyrimas ar darbo išmanymas nėra būtini dalykai, kai
reikia tik minimalios asmeninės iniciatyvos ar
sprendimų.
7341

Raidžių rinkėjai, linotipininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Raidžių rinkėjai, linotipininkai ir giminiškų profesijų
darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Raidžių rinkėjai, linotipininkai ir giminiškų profesijų
darbininkai renka spausdinimo šriftą rankiniu ar
mašininiu būdu. Atliekamos užduotys: (a) šrifto
rinkimas rankiniu būdu ir spausdinimo šablonų
surinkimas paprastomis mašinomis; (b) linotipijos,
monotipijos ir šrifto liejimo mašinų valdymas; (c) šrifto,
tarpų užpildymo medžiagos ir iliustracijų blokų
išdėstymas, kad jie sudarytų puslapį; (d) puslapių
sudėliojimas eilės tvarka spausdinimui; (e) elektroninių
klaviatūra valdomų mašinų, kurios simbolius perkelia į
plėveles, šviesai jautrias juostas ar popierių, kad iš jų
būtų galima gaminti fotografijos formas, valdymas; (f)
panašių užduočių atlikimas; (g) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7341
01 Spausdinimo raidžių rinkėjas 7341 02 Spaudos
formų gamintojas 7341 03 Linotipo operatorius 7341
04 Spaudos preso operatorius dėliotojas

Explanatory
notes:

734101

Spausdinimo raidžių rinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spausdinimo raidžių rinkėjas

Description:

734102

Spaudos formų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spaudos formų gamintojas

Description:

734103

Linotipo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Linotipo operatorius

734104

Spaudos preso operatorius dėliotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spaudos preso operatorius dėliotojas

Description:

734105

Linotipininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Linotipininkas

Description:

734106

Brailio rašto plokščių dirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Brailio rašto plokščių dirbėjas

Description:

734107

Fotografinio rinkimo mašinos operatorius laužytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fotografinio rinkimo mašinos operatorius laužytojas

Description:

734108

Surinkimo mašinos operatorius laužytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Surinkimo mašinos operatorius laužytojas

Description:

734109

Monotipininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Monotipininkas

Description:

734110

Stalinės spausdinimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stalinės spausdinimo įrangos operatorius

Description:

734111

Fotografinio rinkimo spausdinimo mašinos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fotografinio rinkimo spausdinimo mašinos operatorius Description:
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734112

Fotoformų surinkimo mašinos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fotoformų surinkimo mašinos operatorius

Description:

734113

Spaustuvininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spaustuvininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Spaustuvės darbuotojas spausdinimo mašinomis
spausdina knygas, plakatus, laikraščius ir kt. Spaudos
technika yra gana įvairi. Tai šilkografiniai (trafaretas
spausdinimui daromas iš šilko), ksilografiniai (raižinio
klišė daroma iš medienos), ofsetiniai (plokščiaspaudė,
kai dažai nuo spaudos formos ant popieriaus patenka
per tarpinį ofseto cilindrą) metodai, spausdinama
guminiais štampais ar išraižytais spausdinimo voleliais
ant popieriaus, metalo, tekstilės ir kitų medžiagų.
Šiuolaikinė spausdinimo technologija ir įrenginiai iš
esmės pakeitė spaustuvės darbininko darbo pobūdį ir
sąlygas. Poligrafijos pramonėje naudojami
automatizuoti įrenginiai, kuriais yra spausdinama
vienspalvė ir įvairiaspalvė produkcija – laikraščiai,
žurnalai, knygos, brošiūros, plakatai, etiketės.
Produkcija pjaustoma ir lankstoma automatiškai.
Spaustuvininkas tik nustato automatinės linijos darbo
režimus, paruošia dažus, reguliuoja paduodamo
popieriaus režimą, paima ir pakuoja gatavą produkciją.
Labai svarbu gebėti dirbti moderniais automatizuotais
įrenginiais, tiksliai atlikti pasikartojančias užduotis.

Explanatory
notes:

734114

Pagalbinis spaustuvės darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pagalbinis spaustuvės darbininkas

Description:

734115

Bandomųjų atspaudų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bandomųjų atspaudų gamintojas

Description:

734116

Spausdinimo įrenginių derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spausdinimo įrenginių derintojas

Description:
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734117

Spaudos formų liejimo mašinų derintojas operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spaudos formų liejimo mašinų derintojas operatorius

Description:

734118

Spausdinimo akmens įstatytojas į mašiną

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spausdinimo akmens įstatytojas į mašiną

Description:

734119

Spaudos preso operatorius nuėmėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spaudos preso operatorius nuėmėjas

Description:

734120

Rinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rinkėjas

Description:

734121

Linotipo rinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Linotipo rinkėjas

Description:

734122

Fototipo rinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fototipo rinkėjas

Description:

734123

Tipografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tipografas

Description:

734124

Spaudos formų kopijuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spaudos formų kopijuotojas

Description:
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734125

Poligrafijos įrangos derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Poligrafijos įrangos derintojas

Description:

734126

Titruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Titruotojas

Description:

7342

Stereotipininkai ir elektrotipininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Stereotipininkai ir elektrotipininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Stereotipininkai ir elektrotipininkai paruošia
Explanatory
spausdinimo formas iš surinkto linotipo (šrifto)
notes:
stereotipijos ir elektrotipijos būdu. Atliekamos
užduotys: (a) surinkto šrifto matricų gamyba iš papjė
mašė, vaško ir kitų medžiagų; (b) spausdinimo formų
gamyba liejant metalą į matricas iš papjė mašė ar kitos
medžiagos, kurioje atspaustas šriftas, arba švino lydiniu
padengiant varinį gaubtą, pagamintą galvaniniu būdu
padengiant matricas; (c) panašių užduočių atlikimas; (d)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 7342 01 Elektrotipininkas liejikas
7342 02 Stereotipininkas liejikas 7342 03
Elektrotipininkas 7342 04 Elektrotipijos formų
gamintojas

734201

Elektrotipininkas liejikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrotipininkas liejikas

Description:

734202

Stereotipininkas liejikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stereotipininkas liejikas

Description:

734203

Elektrotipininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrotipininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Spaustuvės darbininkas, kuris atlieka visas arba kelias
klišės ruošimo iš surinkto šrifto elektrotipijos būdu
užduotis. Ant surinkto šrifto uždeda vašku padengto
metalo, plastiko ar alavo lydinio lakštą ir spaudžia jį
hidrauliniu presu, siekdamas padaryti formą. Nuima

Explanatory
notes:
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formą nuo preso, apdoroja jos kraštus, ją padengia
elektrai laidžia medžiaga, ją panardina į elektrolizės
vonią ir laiko tol, kol ant jos susiformuoja reikiamo
storio sluoksnis. Jį nuima nuo formos, nuplauna karštu
vandeniu, ant jo užpila išlydytą metalą, kuriam ataušus
susiformuoja klišė. Ją apdoroja, išlygina ir išlenkia
cilindriniam presavimui. Atspaudžia korektūros pavyzdį,
jei reikia - daro naują klišę.
734204

Elektrotipijos formų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrotipijos formų gamintojas

Description:

734205

Stereotipų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stereotipų gamintojas

Description:

734206

Stereotipininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stereotipininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Spaustuvės darbininkas, kuris atlieka visas arba keletą
Explanatory
užduočių, susijusių su klišės formos gaminimu iš
notes:
surinkto šrifto stereotipijos būdu. Ant šrifto padeda
papjė mašė ar kitokios medžiagos lapą ir spaudžia jį
hidrauliniu arba ritininiu presu klišės formai suformuoti.
Nuima formą nuo preso ir apdoroja kraštus. Ją apverčia
priekine dalimi žemyn, o įdubimus, esančius dugne,
užpildo popieriumi arba veltine medžiaga, kad
nesusilankstytų liejimo proceso metu. Įkaitina formą ir
ją įdeda į liejimo dėžę, į kurią pila skystą metalą. Jam
ataušus iki kambario temperatūros, išima suformuotą
klišę. Ją apdoroja, išlygina, išlenkia cilindriniam
presavimui. Atspausdina korektūros pavyzdį, jei yra
defektų - daro naują klišę.

7343

Spausdinimo graveriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Spausdinimo graveriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Spausdinimo graveriai įvairiais būdais graviruoja
Explanatory
litografinius akmenis, spausdinimo formas, volelius,
notes:
štampus ir medines spausdinimo formas. Atliekamos
užduotys: (a) pavyzdžių išpjovimas per plėvelę, uždėtą
ant litografinio akmens; (b) plieno ir vario plokščių,
volelių, štampų ar medinių, guminių ir linoleumo formų
graviravimas rankiniu būdu; (c) metalinių plokščių ir
volelių graviravimas mašininiu būdu; (d) piešinio
perkėlimas nuo litografinio akmens ant metalo
plokščių; (e) spausdinimo formų gamyba fotografavimo
būdu; (f) metalinių formų ar volelių ėsdinimas rūgštimi
ir retušavimas; (g) panašių užduočių atlikimas; (h)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 7343 01 Fotograviūrų
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fotografas 7343 02 Ofsetinio spausdinimo kserografas
7343 03 Linoleumo klišės [spaudos formų] graveris
7343 04 Litografinio akmens graveris
734301

Fotograviūrų fotografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fotograviūrų fotografas

Description:

734302

Ofsetinio spausdinimo kserografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ofsetinio spausdinimo kserografas

Description:

734303

Linoleumo klišės [spaudos formų] graveris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Linoleumo klišės [spaudos formų] graveris

Description:

734304

Litografinio akmens graveris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Litografinio akmens graveris

Description:

734305

Spaudos štampo graveris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spaudos štampo graveris

Description:

734306

Metalinių spaudos plokščių graveris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalinių spaudos plokščių graveris

Description:

734307

Natų spausdinimo graveris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Natų spausdinimo graveris

Description:
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734308

Spausdinimo pantografu graveris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spausdinimo pantografu graveris

Description:

734309

Giliaspaudės spaudos klišių graveris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Giliaspaudės spaudos klišių graveris

Description:

734310

Guminių spausdinimo klišių graveris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Guminių spausdinimo klišių graveris

Description:

734311

Medinių spausdinimo klišių graveris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medinių spausdinimo klišių graveris

Description:

734312

Graviūrų metale ėsdintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Graviūrų metale ėsdintojas

Description:

734313

Metalinių spaudos formų ėsdintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalinių spaudos formų ėsdintojas

Description:

734314

Metalinių spausdinimo volelių ėsdintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalinių spausdinimo volelių ėsdintojas

Description:

734315

Giliaspaudės spaudos klišių ėsdintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Giliaspaudės spaudos klišių ėsdintojas

Description:
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734316

Fotografijos spaudos formų apdailininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fotografijos spaudos formų apdailininkas

Description:

734317

Fotolitografijos spaudos formų granuliuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fotolitografijos spaudos formų granuliuotojas

Description:

734318

Giliaspaudės spaudos plokščių granuliuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Giliaspaudės spaudos plokščių granuliuotojas

Description:

734319

Giliaspaudės spaudos formų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Giliaspaudės spaudos formų gamintojas

Description:

734320

Trafaretinio spausdinimo spaudos formų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Trafaretinio spausdinimo spaudos formų gamintojas

Description:

734321

Fotolitografijos spaudos formų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fotolitografijos spaudos formų montuotojas

Description:

734322

Giliaspaudės formų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Giliaspaudės formų montuotojas

Description:

734323

Cinkografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cinkografas

Description:
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734324

Giliaspaudės fotografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Giliaspaudės fotografas

Description:

734325

Fotolitografas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fotolitografas

Description:

734326

Spausdintojas pantografu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spausdintojas pantografu

Description:

734327

Giliaspaudės bandomųjų atspaudų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Giliaspaudės bandomųjų atspaudų gamintojas

Description:

734328

Fotolitografijos bandomųjų atvaizdų [nuotraukų] gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fotolitografijos bandomųjų atvaizdų [nuotraukų]
gamintojas

Description:

734329

Giliaspaudės bandomųjų atvaizdų [nuotraukų] gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Giliaspaudės bandomųjų atvaizdų [nuotraukų]
gamintojas

Description:

734330

Giliaspaudės formų retušuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Giliaspaudės formų retušuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris pagal originalius modelius padailina
Explanatory
spausdintas kopijas. Jis taiko visus retušavimo
notes:
metodus, pvz., daugiaspalvių montažų fono purškimą,
apdailos piešinius, linijų ir spalvų atkūrimą foto
mechaniniais ir elektroniniais aparatais, galutinai
apdoroja ir spausdina atkurtus gaminius, juos
koreguoja, atsižvelgdamas į nustatytą dydį. Dažniausiai
jis dirba fotografijos laboratorijose. Jo darbo įrankiai -
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rašymo ir piešimo priemonės, dažų purškimo
balionėliai, spalvų diagramos, skeneriai, didinimo
įranga, matuokliai, popieriaus pjaustymo aparatai.
Reikalingas spausdinimo ir gamybos technologijų
išmanymas, estetinis jausmas, kūrybingumas, tikslumas,
tvarkingumas, susikaupimas, darbo rankomis įgūdžiai,
geras regėjimas ir spalvų ir atspalvių jutimas.
734331

Spaudos formų retušuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spaudos formų retušuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris pagal originalius modelius padailina
Explanatory
spausdintas kopijas. Jis taiko visus retušavimo
notes:
metodus, pvz., daugiaspalvių montažų fono purškimą,
apdailos piešinius, linijų ir spalvų atkūrimą foto
mechaniniais ir elektroniniais aparatais, galutinai
apdoroja ir spausdina atkurtus gaminius, juos
koreguoja, atsižvelgdamas į nustatytą dydį. Dažniausiai
jis dirba fotografijos laboratorijose. Jo darbo įrankiai rašymo ir piešimo priemonės, dažų purškimo
balionėliai, spalvų diagramos, skeneriai, didinimo
įranga, matuokliai, popieriaus pjaustymo aparatai.
Reikalingas spausdinimo ir gamybos technologijų
išmanymas, estetinis jausmas, kūrybingumas, tikslumas,
tvarkingumas, susikaupimas, darbo rankomis įgūdžiai,
geras regėjimas ir spalvų ir atspalvių jutimas.

734332

Litografijos paveikslų perkėlėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Litografijos paveikslų perkėlėjas

Description:

734333

Tiesioginės [vertikaliosios] litografijos paveikslų perkėlėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tiesioginės [vertikaliosios] litografijos paveikslų
perkėlėjas

Description:

734334

Litografinio spausdinimo paveikslų perkėlėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Litografinio spausdinimo paveikslų perkėlėjas

Description:

734335

Paveikslų perkėlėjas į spaudos formas fotomechaniniu būdu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Paveikslų perkėlėjas į spaudos formas fotomechaniniu
būdu

Description:
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734336

Litografijos tušuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Litografijos tušuotojas

Description:

7344

Fotografijos ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Fotografijos ir giminiškų profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Fotografijos ir giminiškų profesijų darbininkai ryškina
Explanatory
fotografijos juostas ir daro nuotraukas ar skaidres.
notes:
Atliekamos užduotys: (a) spalvotų ir nespalvotų juostų
ryškinimas, negatyvų ar skaidrių pozityvų gamyba; (b)
nespalvotų ir spalvotų nuotraukų spausdinimas; (c)
panašių užduočių atlikimas; (d) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7344
01 Nespalvotosios fotografijos juostų ryškinimo
laborantas 7344 02 Spalvotosios fotografijos juostų
ryškinimo laborantas 7344 03 Nuotraukų didinimo
laborantas 7344 04 Nuotraukų spausdinimo laborantas

734401

Nespalvotosios fotografijos juostų ryškinimo laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nespalvotosios fotografijos juostų ryškinimo
laborantas

Description:

734402

Spalvotosios fotografijos juostų ryškinimo laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spalvotosios fotografijos juostų ryškinimo laborantas

Description:

734403

Nuotraukų didinimo laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nuotraukų didinimo laborantas

Description:

734404

Nuotraukų spausdinimo laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nuotraukų spausdinimo laborantas

Description:
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734405

Nespalvotosios fotografijos juostų ryškintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nespalvotosios fotografijos juostų ryškintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Foto studijose ar laboratorijose ryškina nespalvotas
Explanatory
fotografines juostas, kuriose yra nufotografuoti atskiri notes:
žmonės ar žmonių grupės bei architektūriniai statiniai
ar interjerai, kiti objektai. Nors šiuolaikinė fotografija
jau įžengė į skaitmeninės technologijos erą, kai
fotoaparato diskelyje gautas magnetinis vaizdas be
jokio apdorojimo įvedamas į kompiuterį ir iš karto
maketuojamas arba išspausdinamas spausdintuvu,
tačiau ryškintojai, dirbantys senuoju įprastiniu būdu,
turėtų mokėti apdoroti nespalvotas fotografines
juostas ar plokšteles: ryškintojas ruošia vonelėse
reikiamą tirpalą, maišo chemikalus su vandeniu;
tamsiame kambaryje panardina fotografinę juostą arba
plokštelę į ryškalus ir laiko tol, kol išryškėja vaizdas;
stebi juostų išlaikymo vonelėse trukmę, palaiko
reikiamą tirpalų temperatūrą; skalauja fiksaže, po to jį
nuplauna, panardindamas juostą į vandenį; juostą
pakabina džiūti, vandens perteklius jos paviršiuje
sugeriamas kempine. Gali spausdinti nuotraukas.

734406

Spalvotosios fotorgafijos juostų ryškintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spalvotosios fotorgafijos juostų ryškintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Foto studijose ar laboratorijose ryškina spalvotas
Explanatory
fotografines juostas. Nors šiuolaikinė fotografija jau
notes:
įžengė į skaitmeninės technologijos erą, kai
fotoaparato diskelyje gautas magnetinis vaizdas be
jokio apdorojimo įvedamas į kompiuterį ir iš karto
maketuojamas arba spalvotu spausdintuvu
spausdinamos nuotraukos, tačiau ryškintojai, dirbantys
senuoju įprastiniu būdu, turėtų išmanyti, kaip apdoroti
spalvotą juostą. Ryškintojas ruošia tirpalus negatyvams
ir pozityvams apdoroti, ryškina ir fiksuoja negatyvus ir
pozityvus. Reguliuoja projekcinę optinę aparatūrą.
Moka naudotis fotoaparatais, eksponometrais,
reprodukcinėmis lempomis, moka pasigaminti ryškalus,
fiksuojančius tirpalus, išmano naudojamų cheminių
medžiagų, įvairių foto reikmenų rūšis bei savybes. Gali
nustatyti ir pašalinti fotografinės juostos defektus. Gali
spausdinti nuotraukas.

734407

Rentgeno juostų ryškintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rentgeno juostų ryškintojas

Description:

734408

Nespalvotųjų negatyvų ryškintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nespalvotųjų negatyvų ryškintojas

Description:
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734409

Spalvotųjų negatyvų ryškintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spalvotųjų negatyvų ryškintojas

Description:

734410

Nespalvotųjų nuotraukų ryškintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nespalvotųjų nuotraukų ryškintojas

Description:

734411

Spalvotųjų nuotraukų ryškintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spalvotųjų nuotraukų ryškintojas

Description:

734412

Fotografinių plokštelių ryškintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fotografinių plokštelių ryškintojas

Description:

734413

Nespalvotųjų pozityvų ryškintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nespalvotųjų pozityvų ryškintojas

Description:

734414

Spalvotųjų pozityvų ryškintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spalvotųjų pozityvų ryškintojas

Description:

734415

Atspaudų kopijų ryškintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Atspaudų kopijų ryškintojas

Description:

734416

Nuotraukų didintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nuotraukų didintojas

Description:
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734417

Juostų spausdintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Juostų spausdintojas

Description:

734418

Nuotraukų spausdintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nuotraukų spausdintojas

Description:

734419

Skaidrių spausdintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skaidrių spausdintojas

Description:

734420

Retušuotojas montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Retušuotojas montuotojas

Description:

7345

Knygrišiai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Knygrišiai ir giminiškų profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Knygrišiai ir giminiškų profesijų darbininkai įriša knygas Explanatory
ir atlieka baigiamuosius knygų leidybos darbus.
notes:
Atliekamos užduotys: (a) knygų ir periodinių leidinių
įrišimas rankiniu būdu; (b) knygų įrišimo mašinų
nustatymas ir valdymas; (c) knygų puošimas ir
dekoratyvinis pavadinimų rašymas ranka ar mašininiu
būdu; (d) panašių užduočių atlikimas; (e) vadovavimas
kitiems darbininkams. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: 7345 01 Knygrišys 7345 02 Įrišamų knygų
susiuvėjas 7345 03 Brošiūruojamos knygos lankų
įrišimo tikrintojas 7345 04 Įrišamų knygų
paauksuotojas

734501

Knygrišys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Knygrišys

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Knygrišiai įriša knygas, brošiūras ir kitus spaudinius,
Explanatory
atlieka knygų apdailą. Knygrišiai atlieka visas knygų
notes:
įrišimo operacijas: surenka, surūšiuoja, suklijuoja lapus,
juos įriša blokų siuvimo mašinomis, uždeda viršelius ir
specialiais apipjaustymo įrenginiais juos apipjausto ,
paruošia visas poligrafines medžiagas, brošiūruoja ir
komplektuoja knygas ar brošiūras. Knygrišiai gali atlikti

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

1 035/1 365

LPK-2005

ir knygų apdailos operacijas – puošimą, pavadinimų
užrašymą ranka arba mašina. Šiuolaikinė spausdinimo
ir knygų įrišimo technologija bei įrenginiai iš esmės
pakeitė knygrišių darbą ir darbo sąlygas. Knygrišių
rankų darbas jau beveik tapo istorija. Poligrafijos
pramonėje naudojami visiškai automatizuoti įrenginiai,
kuriais yra spausdinama vienspalvė ir įvairiaspalvė
produkcija – laikraščiai, žurnalai, knygos, brošiūros,
plakatai, etiketės. Produkcija pjaustoma, lankstoma ir
įrišama automatais. Darbuotojai tik nustato
automatinės linijos darbo režimus, reguliuoja
paduodamo popieriaus režimą, paima ir pakuoja
gatavą produkciją. Anksčiau buvo dirbama rankomis,
darbas reikalavo ypatingo kruopštumo ir atidumo, o
dabar tai atrodo kiek kitaip: viską atlieka įrenginiai.
Darbuotojai tik prižiūri linijos darbą. Tačiau šis darbas
reikalauja nuolatinio dėmesio ir judrumo – reikia
stebėti paduodamo popieriaus deramą eigą, nuimti ir
pakuoti gatavą produkciją. Labai svarbu gebėjimas
dirbti šiuolaikiniais automatizuotais įrenginiais, tikslus
pasikartojančių užduočių atlikimas.
734502

Įrišamų knygų susiuvėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įrišamų knygų susiuvėjas

Description:

734503

Brošiūruojamos knygos lankų įrišimo tikrintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Brošiūruojamos knygos lankų įrišimo tikrintojas

Description:

734504

Įrišamų knygų paauksuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įrišamų knygų paauksuotojas

Description:

734505

Dokumentų įrišėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dokumentų įrišėjas

Description:

734506

Knygų puošėjas reljefiniu ornamentu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Knygų puošėjas reljefiniu ornamentu

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Spaudžia piešinius arba rašo užrašus ant knygų viršelių
rankiniais instrumentais, pusautomačiais ar
automatiniais presais: pažymi ornamento kontūrus,
priderina šriftą arba parenka štampą, kurio piešinys
atspaudžiamas pageidaujamoje knygos vietoje;
parenka dažus, įvairioms medžiagoms tinkamą gruntą;

Explanatory
notes:
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surenka ir priklijuoja ant kartono šriftą, ornamentą arba
štampą, pagal nubraižytus kontūrus įspaudžia tai į
viršelį; atsižvelgdamas į gaminio formatą, nustato bei
reguliuoja presą (preso spaudimą, reljefinio ornamento
aukštį, dažų sluoksnio storį, įkaitusio štampo
temperatūrą); turi gerai išmanyti techninius
reikalavimus, keliamus pagrindinėms naudojamoms
medžiagoms: (štampams, matricoms, skirtoms
reljefiniam įspaudimui bei gebėti deramai pasinaudoti
šiomis priemonėmis), taip pat privalo išmanyti
pagrindines naudojamų medžiagų savybes (grunto,
folijos, įvairių dažų, medžiagų bei jų pakaitalų); išmano
štampų kaitinimo režimus bei ornamento įspaudimo
trukmę, taip pat techninius parametrus ir ypatumus, kai
dirbama su auksu, technologinį mozaikinio aukso
gamybos procesą, naudojamą įrišant knygas. Gali
auksu, sidabru arba dažais spausdinti reljefinius
piešinius bei juos padengti laku. Taip pat gali atlikti
smulkų darbo instrumentų bei staklių remontą.
734507

Knygų apdailininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Knygų apdailininkas

Description:

734508

Įrišamų knygų ruošėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įrišamų knygų ruošėjas

Description:

734509

Knygų dekoruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Knygų dekoruotojas

Description:

734510

Knygų antraščių rašytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Knygų antraščių rašytojas

Description:

7346

Šilkografai, ksilografai ir spaudėjai ant audinių

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Šilkografai, ksilografai ir spaudėjai ant audinių

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šilkografai, ksilografai ir spaudėjai ant audinių pjauna
Explanatory
trafaretus, naudojamus šilkografijoje, spausdinimui ant notes:
popieriaus, metalo, tekstilės ir kitų medžiagų,
naudojant šilkografijos tinklelius, guminius, medinius ir
kitus štampus arba išgraviruotus spausdinimo volelius.
Atliekamos užduotys: (a) trafaretų išpjovimas
spausdinimui šilkografijos būdu; (b) spausdinimas ant
popieriaus, metalo, tekstilės ir kitų medžiagų
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šilkografijos būdu; (c) ornamentų ar paveikslėlių
spausdinimas ant medžiagos ar tapetų naudojant
išgraviruotus štampus arba mašinas, kuriose įmontuoti
graviruoti voleliai; (d) panašių užduočių atlikimas; (e)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 7346 01 Šilkografijos trafaretų
pjaustytojas 7346 02 Popieriaus puošėjas
[dekoratorius] 7346 03 Šilkografijos trafaretų
gamintojas 7346 04 Ksilografijos spaustuvininkas
734601

Šilkografijos trafaretų pjaustytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šilkografijos trafaretų pjaustytojas

Description:

734602

Popieriaus puošėjas [dekoratorius]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Popieriaus puošėjas [dekoratorius]

Description:

734603

Šilkografijos trafaretų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šilkografijos trafaretų gamintojas

Description:

734604

Ksilografijos spaustuvininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ksilografijos spaustuvininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Spaudos technika yra gana įvairi, viena iš daugelio –
Explanatory
ksilografijos, kuomet raižinio klišė daroma iš medienos. notes:
Šiuolaikinė spausdinimo technologija ir įrenginiai iš
esmės pakeitė spaudėjo darbą ir darbo sąlygas.
Poligrafijos pramonėje naudojami kompiuterizuoti
įrenginiai, kuriais yra spausdinama vienspalvė ir
įvairiaspalvė produkcija – laikraščiai, žurnalai, knygos,
brošiūros, plakatai, etiketės, sienų apmušalai.
Produkcija pjaustoma ir lankstoma automatiškai.
Spaudėjai tik nustato automatinės linijos darbo
režimus, paruošia dažus, reguliuoja paduodamo
popieriaus režimą, paima ir pakuoja gatavą produkciją.
Labai svarbu gebėti dirbti moderniais
kompiuterizuotais įrenginiais, tiksliai atlikti
pasikartojančias užduotis. Anksčiau spaustuvininko
darbas buvo rankinis: rankomis renkamas šriftas,
daromos spaudos klišės, tvarkomos iliustracijos ir tušti
tarpai klišėje, paeiliui surikiuojami puslapiai,
spausdinamos kopijos, spaudiniai pjaustomi, rišami ir
pakuojami.
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734605

Šilkografijos spaustuvininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šilkografijos spaustuvininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Spaudos technika yra gana įvairi, viena iš daugelio –
Explanatory
šilkografija, kuomet spausdinimo trafaretas yra ant
notes:
rėmelio ištemptas šilkas. Šiuolaikinė spausdinimo
technologija ir įrenginiai iš esmės pakeitė spaudėjo
darbą ir darbo sąlygas. Poligrafijos pramonėje
naudojami kompiuterizuoti įrenginiai, kuriais yra
spausdinama vienspalvė ir įvairiaspalvė produkcija –
laikraščiai, žurnalai, knygos, brošiūros, plakatai,
etiketės, sienų apmušalai. Produkcija pjaustoma ir
lankstoma automatiškai. Spaudėjai tik nustato
automatinės linijos darbo režimus, paruošia dažus,
reguliuoja paduodamo popieriaus režimą, paima ir
pakuoja gatavą produkciją. Anksčiau šilkografijos
spaustuvininkas rankiniais instrumentais, pusiau
automatinėmis bei automatinėmis mašinomis
spausdino naudodamas šilkinius arba kitokio audeklo
trafaretus: šilkinį ar sintetinį audinį ištempdavo
rėmelyje arba ant metalinio tinklelio, kurį pritvirtindavo
prie spausdinimo rėmų. Rėmus pritvirtindavo sriegiais
prie išorinio rėmo, kuris yra ant spausdinimo stalo.
Padėjęs į reikiamą padėtį popierių ar kitokią medžiagą,
ant kurios bus spausdinama, uždėdavo ant jos
trafaretą, ant kurio užtepdavo reikiamų spalvų dažų ir
spausdavo trafaretą bei prie jo priglaustą ekraną;
pakėlęs ekraną, išimdavo atspaustą medžiagą,
kartodavo procesą, kad gautų norimą kiekį atspaudų.
Kartodavo procesą, naudodamas naują trafaretą
kiekvienai piešinio spalvai. Užbaigęs darbą arba kai
reikėjo pakeisti spalvą, ekraną nuvalydavo tirpalais.
Naudodavo automatinę arba pusiau automatinę
ekranų prispaudimo mašiną. Dabar šilkografijos
trafaretas paruošiamas labai paprastai: kompiuteryje
suformuotas vaizdas specialiu aparatu perkeliamas ant
skaidrios juostos. Per šią juostą apšviečiama forma,
kurioje užfiksuojamas vaizdas. Forma susideda iš rėmo,
aptraukto labai tankiu poliesterio tinkleliu iš
fotopolimero, kuris užtepamas ant tinklelio specialiu
būdu. Apšvietus iš formos išsiplauna neapsišvietusi
fotopolimero dalis, o apšviesta dalis sutvirtėja. Jei reikia
kelių spalvų, daroma atskira forma kiekvienai spalvai.
Šilkografijoje naudojama rankinė, pusiau automatinė
arba kompiuterizuota įranga.

734606

Tekstilės spaustuvininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės spaustuvininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Spaudos technika yra gana įvairi – vieną iš daugelio
Explanatory
metodų atlieka tekstilės spaustuvininkas. Spaudėjai
notes:
nustato automatinės linijos darbo režimą, paruošia
dažus, parenka spalvas, dažų dėžes užpildo įvairių
spalvų dažais, naudoja graviruotus spaudimo
velenėlius, reguliuoja paduodamo audeklo režimą;
padaro bandomąjį atspaudą, sulygina su modeliu, jei
reikia, reguliuoja mašiną dar kartą. Įjungia mašiną, stebi
procesą, užtikrina tinkamą veikimą; paima ir pakuoja
gatavą produkciją. Gali maišyti dažus ir derinti spalvas.
Labai svarbu gebėti dirbti moderniais automatizuotais
įrenginiais, tiksliai atlikti pasikartojančias užduotis.
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734607

Heraldikos spausdinimo štampuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Heraldikos spausdinimo štampuotojas

Description:

734608

Šilkografijos trafaretininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šilkografijos trafaretininkas

Description:

734609

Trafaretinės spaudos spausdintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Trafaretinės spaudos spausdintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pagal sukurtą piešinį išpjauna trafaretus ir naudoja
spausdinimui šilkinį trafaretą. Kartu sudeda
trafaretiniam spaudimui naudojamą popierių ir
spausdinamo objekto piešinį; peiliu išpjauna piešinio
kontūrus. Laido popierių ant šilko arba variu padengto
ekrano, kad ant jo atsispaustų trafaretas; paruošia ir
išpjauna įvairius trafaretus kiekvienai spalvai atkurti.
Gali kurti piešinį tiesiai ant ekrano ir daryti trafaretą
užpildydamas paviršių aplink piešinį klijais, laku arba
popieriumi. Gali valdyti įrangą, spausdinančią šilko
ekrano pagalba. Labai svarbu gebėti dirbti moderniais
automatizuotais įrenginiais, tiksliai atlikti
pasikartojančias užduotis.

Explanatory
notes:

734610

Lekalininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lekalininkas

Description:

74

Kiti amatininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogrupis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Kiti amatininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kiti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai apdoroja ir
perdirba žemės ūkio ir žuvininkystės žaliavą į maisto ir
kitus produktus, gamina ir taiso gaminius iš medienos,
tekstilės, kailio, odos ir kitų medžiagų. Darbas
atliekamas rankomis arba rankinio valdymo ir kitais
įrankiais, kuriais siekiama sumažinti fizinių jėgų ir laiko
sąnaudas, kurių reikia tam tikroms užduotims atlikti, ir
pagerinti gaminių kokybę. Šio pagrindinio pogrupio
darbininkai turi išmanyti apie darbo organizavimą,
naudojamas medžiagas ir įrankius bei apie galutinio
produkto paskirtį ir jo savybes. Pagrindinės atliekamos
užduotys: mėsos, žuvies, grūdinių kultūrų, vaisių,
daržovių ir panašių medžiagų apdorojimas ir
perdirbimas į maisto produktus, tabako gaminimas iš

Explanatory
notes:
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tabako žaliavų; maisto produktų ir gėrimų
degustavimas ir rūšiavimas; natūralių pluoštų, odos ir
kailių apdorojimas ir perdirbimas; baldų ir kitų dirbinių
iš medienos gamyba ir remontas; odų ir kailių
paruošimas tolesniam naudojimui; tekstilės gaminių,
drabužių, skrybėlių, batų ir panašių gaminių gamyba ir
taisymas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pagrindinio pogrupio profesijos
toliau skirstomos į tokias grupes: 741 Maisto
gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai 742
Medienos meistrai, baldžiai ir giminiškų profesijų
darbininkai 743 Tekstilininkai, siuvėjai ir giminiškų
profesijų darbininkai 744 Kailiadirbiai, odininkai,
batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai Profesijos
priskiriamos 8 pagrindinei grupei ”Įrenginių, mašinų
operatoriai ir surinkėjai”, jei pagrindinis dalykas, kurio
reikia darbo užduotims atlikti, yra mechanizmų ir
mašinų, kurios valdomos ar su kuriomis dirbama,
išmanymas ir patyrimas šioje srityje. Profesijos
priskiriamos 9 pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti
darbininkai“, jei atliekamos užduotys yra paprastos ir
kasdieninės, jei joms atlikti dažniausiai reikia rankinio
naudojimo įrankių, fizinių pastangų, jei ankstesnis
patyrimas ar darbo išmanymas nėra būtini dalykai, kai
reikia tik minimalios asmeninės iniciatyvos ar
sprendimų.
741

Maisto gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Maisto gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Maisto gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai
skerdžia gyvulius, pjauna žuvį, paruošia juos maistui ir
perdirba juos į atitinkamus maisto produktus, skirtus
žmonių mitybai ar gyvūnų šėrimui, kepa duoną,
pyragus ir kitus kepinius, gamina kitus miltinius
gaminius; perdirba ir konservuoja vaisius, daržoves;
degustuoja ir rūšiuoja įvairius maisto produktus ir
gėrimus, apdoroja tabaką ir gamina tabako produktus.
Pagrindinės atliekamos užduotys: gyvulių skerdimas;
žuvų pjovimas; mėsos ir žuvies apdorojimas bei
paruošimas maistui, atitinkamų maisto produktų
gaminimas; duonos, pyragų ir kitų miltinių gaminių
kepimas; vaisių, daržovių ir panašaus maisto
apdorojimas ar perdirbimas ir konservavimas; įvairių
maisto produktų ir gėrimų degustavimas ir rūšiavimas,
tabako paruošimas ir tabako produktų gamyba. Gali
būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams.
Šios grupės profesijos toliau skirstomos į tokius
pogrupius: 7411 Mėsininkai, žuvininkai ir giminiškų
profesijų darbininkai 7412 Kepėjai ir konditeriai 7413
Pieno produktų gamintojai 7414 Vaisių, daržovių ir
panašių produktų konservuotojai 7415 Maisto
produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai 7416
Tabako produktų gamintojai Profesijos priskiriamos 8
pagrindinei grupei ”Įrenginių, mašinų operatoriai ir
surinkėjai”, jei pagrindinis dalykas, kurio reikia darbo
užduotims atlikti, yra mechanizmų ir mašinų, kurios
valdomos ar su kuriomis dirbama, išmanymas ir
patyrimas šioje srityje. Profesijos priskiriamos 9
pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti darbininkai“, jei
atliekamos užduotys yra paprastos ir kasdieninės, jei
joms atlikti dažniausiai reikia rankinio naudojimo
įrankių, fizinių pastangų, jei ankstesnis patyrimas ar
darbo išmanymas nėra būtini dalykai, kai reikia tik
minimalios asmeninės iniciatyvos ar sprendimų.

Explanatory
notes:
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7411

Mėsininkai, žuvininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mėsininkai, žuvininkai ir giminiškų profesijų darbininkai Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mėsininkai, žuvininkai ir giminiškų profesijų darbininkai Explanatory
skerdžia gyvulius, pjauna žuvis, darinėja, valo ir pjausto notes:
skerdieną ar žuvį, ruošia mėsą ir žuvį maistui arba
konservuoja mėsą, žuvį ir jų produktus rūkymo,
sūdymo ar džiovinimo būdais. Atliekamos užduotys: (a)
gyvulių skerdimas ir žuvų pjovimas; (b) kailio lupimas ir
skerdienos valymas; (c) mėsos ir žuvies darinėjimas ir
pjaustymas pardavimui arba tolesniam apdorojimui ar
perdirbimui; (d) reikiamų produktų paruošimas ir dešrų
ar panašių produktų gamyba paprastais kapojimo,
malimo, maišymo ir formavimo būdais; (e) mėsos,
žuvies ir kitų maisto produktų konservavimas; (f)
rūkyklų ir krosnių priežiūra rūkant mėsą, žuvį ir kitus
maisto produktus; (g) mėsos, žuvies ir kitų maisto
produktų virimas ir apdorojimas kitais būdais; (h)
panašių užduočių atlikimas; (i) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7411
01 Žuvies darinėtojas 7411 02 Išmėsinėtojas 7411 03
Maisto produktų sūdytojas 7411 04 Mėsininkas

741101

Žuvies darinėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žuvies darinėtojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Ruošia žuvį ir kitus jūrų ir gėlųjų vandenų produktus
pardavimui ar konservavimui: nuvalo žvynus ar visai
nulupa žuvies odą , nupjauna galvą, uodegą, pelekus,
pašalina vidurius, išima kaulus ir pagal receptūrą
dideles žuvis supjausto gabalais. Gali malti žuvį ir
paruošti faršą žuvies dešrelėms, pyragui ar kitiems
žuvies gaminiams gaminti. Gali pardavinėti žuvį ar
žuvies produktus mažmeninėse prekybos įmonėse.

Explanatory
notes:

741102

Išmėsinėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Išmėsinėtojas

Description:

741103

Maisto produktų sūdytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Maisto produktų sūdytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Sūdo mėsą, žuvį ir kitus maisto produktus: sūdo
Explanatory
produktus arba deda druską į sūrymą, kuriame
notes:
produktai bus laikomi. Kontroliuoja druskos kiekį jame.
Praėjus tam tikram sūdymo laiko tarpui, išima
produktus iš sūrymo. Gali specializuotis sūdyti tam
tikrų rūšių produktus ir atitinkamai dirbti pagal
paskyrimą.
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741104

Mėsininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mėsininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mėsininkai perdirba ir paruošia mėsą atitinkamų maisto Explanatory
produktų gamybai: skerdžia gyvulius, apdoroja
notes:
skerdieną ir paruošia iš jos standartinius mėsos
pjaustinius, skirtus pardavimui arba tolesniam
apdorojimui; iš spalvos, kvapo ar atlikę cheminę analizę
nustato mėsos kokybę, išmano gaminamos produkcijos
valstybinius standartus, moka naudotis šaldymo ir
transportavimo įrenginiais; mėsininkai yra susipažinę su
paskersto gyvulio apdorojimo, mėsos šaldymo, riebalų
lydymo, faršo ruošimo taisyklėmis, taip pat mėsos
konservų, dešros ar mėsos gaminių rūkymo
technologija; skerdyklos mėsininkai skerdžia galvijus,
bekonus, ožkas, avis, paukščius, supjausto skerdeną
dideliais gabalais (kumpis, nugarinė, šonkauliai, filė);
parduotuvėse, didelėse įmonėse, kurios tiekia mėsą
restoranams, mėsininkai sukapoja mėsos gabalus į
mažesnius arba aptarnauja klientus pagal individualų
užsakymą, paruošia mėsą pagal norimą gabalų formą ir
didumą; pjausto žlėgtainius (bifšteksus), kapoja mėsą
kapokliais ir pjausto elektriniais pjūklais, formuoja
kepsnius, taip pat sumala mėsą pardavimui; mėsos filė
ruošiama peiliais ir pjaustymo mašinomis. Juostiniu
pjūklu pjaustomi kaulai. Parduotuvėse dirbantys
mėsininkai sveria, vynioja, rūšiuoja mėsos gabalus ir
paruošia šaldytą mėsą vartotojui.

741105

Kiaulienos konservuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kiaulienos konservuotojas

Description:

741106

Žuvies konservuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žuvies konservuotojas

Description:

741107

Mėsos konservuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mėsos konservuotojas

Description:

741108

Žuvies pjaustytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žuvies pjaustytojas

Description:
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741109

Mėsos pjaustytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mėsos pjaustytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Paruošia mėsą atitinkamų maisto produktų gamybai
Explanatory
arba pardavimui: pjausto pjūklu, kapoja mėsą įvairaus
notes:
didumo gabalais ir kiekiais; pjausto žlėgtainius
(bifšteksus), kapoja mėsą kapokliais ir pjausto
elektriniais pjūklais, formuoja kepsnius, taip pat sumala
mėsą pardavimui; pašalina kaulus ir sausgysles,
riebalus, supjausto mėsą pagal individualius pirkėjų
reikalavimus. Valo instrumentus, galanda peilius.

741111

Mėsos darinėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mėsos darinėtojas

Description:

741112

Paukštienos darinėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Paukštienos darinėtojas

Description:

741113

Žarnokų darinėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žarnokų darinėtojas

Description:

741114

Kailialupys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailialupys

Description:

741115

Žuvies išpjovų ruošėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žuvies išpjovų ruošėjas

Description:

741116

Žuvies ruošėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žuvies ruošėjas

Description:
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741117

Techninės žaliavos ruošėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Techninės žaliavos ruošėjas

Description:

741118

Dešrų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dešrų gamintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Ruošia įvairių rūšių dešrų, dešrelių ir kitokių mėsos
Explanatory
produktų gamybai skirtas sudėtines dalis: pagal
notes:
receptūrą ruošia sudėtines dalis: sveria įvairios rūšies
mėsą, parenka prieskonius; mašina kapoja, mala, maišo
paruoštą mėsos masę; valdo mašiną, kuri sukemša
faršą į žarnas, formuoja dešrų ar dešrelių ilgį, norimą
formą ir didumą. Gali specializuotis atskirose dešrų
gaminimo užduotyse ir atitinkamai būti paskirtas
darbui.

741119

Skerdenos pjaustytojas pjūklu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skerdenos pjaustytojas pjūklu

Description:

741120

Vidurių apdorotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vidurių apdorotojas

Description:

741121

Žuvies marinuotojas actu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žuvies marinuotojas actu

Description:

741122

Mėsos marinuotojas actu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mėsos marinuotojas actu

Description:

741123

Iškapotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Iškapotojas

Description:

Aiškinamosios

Asmuo, kuris ruošia mėsą tam tikriems maisto

Explanatory
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pastabos:

produktams gaminti. Jis turi išmanyti pirminio galvijų
notes:
apdorojimo technologiją, skerdenos struktūrą, mėsos
klasifikavimą ir ženklinimą, gebėti sukapoti skerdeną
dalimis ir grupėmis, paruošti įvairius mėsos
pusgaminius. Jis iškapoja mėsą kapokliais ir pjausto
elektriniais pjūklais, išmano skerdenos ženklinimą ir
ženklų reikšmę, iškapojimo schemas ir pagrindinius
reikalavimus. Jis turi būti susipažinęs su mėsos ir
paukštienos asortimentu, maistine verte ir kokybe,
veterinarine mėsos kontrole. Turi išmanyti gyvūnų
anatomiją, naudojamų įrankių, prietaisų ir aparatų
paskirtį, derinimo ir naudojimo taisykles. Jo darbo vieta
visada turi būti švari, atitikti sanitarijos normas, kad
nekiltų virusinių ir bakterinių infekcijų. Mėsos
iškapotojas gali dirbti skerdyklose, mėsos perdirbimo
įmonėse ir parduotuvėse.

741124

Žuvies sūdytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žuvies sūdytojas

Description:

741125

Mėsos sūdytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mėsos sūdytojas

Description:

741126

Žuvies atmatų (vartojamų kaip jaukas) apdorotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žuvies atmatų (vartojamų kaip jaukas) apdorotojas

Description:

741127

Išgyslintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Išgyslintojas

Description:

741128

Skerdikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skerdikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Skerdžia gyvulius, perdirba ir paruošia skerdieną
Explanatory
vartotojams: paskerdžia gyvulius, nuleidžia kraują,
notes:
pašalina vidurius; specialiu pjūklu arba peiliu apipjausto
skerdieną, pjūklu atskiria ragus, kanopas; skerdžiant
bekonus, jų skerdieną apipliko, nudegina šerius, nulupa
odą; plauna mėsą, gali pašalinti vidurius, sudėti
skerdieną į šaldymo kamerą; turi išmanyti skerdžiamų
gyvūnų anatomiją, naudojamų instrumentų ir
mechanizmų derinimo, galandimo, naudojimo taisykles
ir jų paskirtį; darbo vieta turi būti švari, atitikti
sanitarijos normas, kad nekiltų virusinių ir bakterinių
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infekcijų. Gali specializuotis atlikti atskiras skerdimo
operacijas.
741129

Žuvies rūkyklos darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žuvies rūkyklos darbininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tvarko rūkymo kameras ar krosnis žuviai rūkyti.
Pakabina išdarinėtas žuvis rūkymo kameroje; įkuria
malkas arba uždega dujas, prideda aromatinių žolių,
kontroliuoja vėdinimą. Baigus rūkymą, nukabina
produktus.

Explanatory
notes:

741130

Mėsos rūkyklos darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mėsos rūkyklos darbininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tvarko rūkymo kameras ar krosnis mėsai ir jos
Explanatory
produktams rūkyti. Pakabina produktus rūkymo
notes:
kameroje; įkuria malkas arba uždega dujas, prideda
aromatinių žolių, kontroliuoja vėdinimą. Baigus rūkymą,
nukabina produktus.

741131

Kontrolierius-svėrėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kontrolierius-svėrėjas

Description:

741132

Žarnų atskyrėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žarnų atskyrėjas

Description:

741133

Dešrų cecho darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dešrų cecho darbininkas

Description:

741134

Dešrininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dešrininkas

Description:
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741135

Žaliavų smulkintojas [malėjas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žaliavų smulkintojas [malėjas]

Description:

741136

Virėjas-rūkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Virėjas-rūkytojas

Description:

741137

Subproduktų apdorotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Subproduktų apdorotojas

Description:

741138

Natūralaus dešrų apvalkalo gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Natūralaus dešrų apvalkalo gamintojas

Description:

741139

Kraujo apdorotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kraujo apdorotojas

Description:

741140

Endokrininės žaliavos surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Endokrininės žaliavos surinkėjas

Description:

741141

Mėsos išpjaustytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mėsos išpjaustytojas

Description:

7412

Kepėjai ir konditeriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kepėjai ir konditeriai

Description:

Aiškinamosios

Kepėjai ir konditeriai kepa įvairių rūšių duoną,

Explanatory

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

1 048/1 365

LPK-2005

pastabos:

pyragaičius ir kitus gaminius iš miltų, taip pat rankiniu
būdu gamina šokoladą ir saldumynus iš cukraus.
Atliekamos užduotys: (a) duonos, pyragų, sausainių,
tortų, pyragaičių ir kitų gaminių iš miltų kepimas; (b)
konditerijos gaminių iš sirupo, šokolado ir kitų
komponentų mišinių gamyba rankiniu būdu bei
naudojant kai kuriuos įrankius ir mechanizmus; (c)
panašių užduočių atlikimas; (d) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7412
01 Kepėjas 7412 02 Biskvitų kepėjas 7412 03 Duonos
kepėjas 7412 04 Konditerijos kepėjas

741201

Kepėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kepėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kepėjai kepa įvairių rūšių duoną, pyragaičius ir kitus
Explanatory
miltinius gaminius: kepa duoną, sausainius, tortus,
notes:
pyragaičius ir kitokius gaminius iš miltų; kepėjas turi
mokėti apskaičiuoti, kiek reikės žaliavos, gatavos
produkcijos išeigą, išmanyti tešlos paruošimo,
pusgaminių kildinimo ir kepimo technologiją, laikytis
receptūrų; kepant gebėti pagal matuoklių rodmenis
reguliuoti temperatūrą; nustatyti, kada duona, pyragas,
riestainiai ir kiti miltiniai gaminiai iškepė; gatavus
gaminius išimti, atšaldyti ir sudėti į tarą; kepti
originalius ir naujus užsakomuosius gaminius; kepėjai
privalo mokėti paruošti paviršinius gaminių įdarus ir
puošimo elementus, iš šokolado, kremo, bezė, glajaus
paruošti tortų puošimo elementus; mokėti parinkti
kremo spalvas, papuošti tortus įvairiais ornamentais;
turi išmanyti gatavos produkcijos realizavimo terminus,
žaliavų galiojimo laiką, mokėti nustatyti nekokybiškas ir
netinkamas naudoti žaliavas, išmanyti gedimo
priežastis ir mokėti jas laiku pašalinti. Darbo sąlygos
priklauso nuo įstaigos rūšies: ar tai yra maitinimo
įstaiga (restoranas, kavinė, bufetas ir kt.), ar kepykla,
ruošianti produkciją parduotuvėms ar konditerijos
cechams.

741202

Biskvitų kepėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Biskvitų kepėjas

Description:

741203

Duonos kepėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Duonos kepėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Iš įvairių rūšių miltų kepa duoną: skaičiuoja reikalingų
Explanatory
sudėtinių dalių kiekį (atlieka kalkuliaciją); pagal
notes:
receptūrą ruošia tešlą, mašina maišo miltus ir kitas
sudėtines dalis; formuoja duonos kepalus, juos sveria;
gaminius įdeda į krosnį; reguliuoja krosnies
temperatūrą, stebi kepimą; išima keptus gaminius, juos
atšaldo; turi išmanyti gatavos produkcijos realizavimo
terminus, žaliavų galiojimo laiką, mokėti nustatyti
nekokybiškas ir netinkamas naudoti žaliavas, išmanyti
gedimo priežastis ir mokėti jas laiku pašalinti. Gali
specializuotis vienoje duonos gamybos srityje, pvz.,
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ruošti tešlą arba prižiūrėti krosnį.
741204

Konditerijos kepėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Konditerijos kepėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Konditerijos kepėjas kepa įvairių rūšių pyragaičius,
Explanatory
sausainius, tortus ir kitus konditerijos gaminius: gamina notes:
tešlas: mielines, mielinę sluoksniuotą, trapiąją,
biskvitinę, plikytą, meduolinę, kapotą, sluoksniuotą,
baltyminę; iš įvairių tešlų formuoja pusgaminius; kepa
konditerijos gaminius; kepa vienetinius konditerijos
gaminius (romo bobas, sluoksniuotus pyragėlius,
trapius ir plikytus žiedus), pyragus iš įvairių tešlų,
nesudėtingus masinės gamybos tortus ir pyragaičius;
paruošia įdarus, kremus, sirupus, glajus; puošia
gaminius glajais, kremu, cukrintiniais (cukatomis),
marcipanu, glazūra (tik pyragų paviršių); naudodamas
trafaretą puošia gaminius; privalo mokėti paruošti
paviršinius kepinių įdarus ir puošimo elementus, iš
šokolado, kremo, bezė, glajaus paruošia tortams
puošimo elementus; moka parinkti kremo spalvas,
puošia tortus įvairiais ornamentais; turi išmanyti
gatavos produkcijos realizavimo terminus, žaliavų
galiojimo laiką, mokėti nustatyti nekokybiškas ir
netinkamas naudoti žaliavas, išmanyti gedimo
priežastis ir mokėti jas laiku pašalinti. Specializuojasi
tortų ir pyragaičių gamyboje. Naudodamas spaudimo
instrumentus arba formas įvairiais būdais papuošia
gatavus gaminius@. Gali specializuotis vienoje kurioje
nors konditerijos gamybos srityje.

741205

Šokoladinių kriauklių liejikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šokoladinių kriauklių liejikas

Description:

741206

Konditeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Konditeris

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Konditeris kepa sausainius, bandeles, pyragaičius,
Explanatory
pyragus, keksus, vyniotinius, kitus vienetinius gaminius, notes:
nesudėtingus tortus iš įvairių tešlų; puošia konditerinius
gaminius puošimo elementais, naudojasi receptūrų
rinkiniais: išmano žaliavų savybes, žaliavų ir pusgaminių
kokybės rodiklius, jų paskirtį, produkcijos asortimentą;
paruošia žaliavas gamybai bei išmano žaliavų kokybės
organoleptinio įvertinimo būdus; išmano pirminio
paruošimo operacijų atlikimo nuoseklumą, taisykles ir
būdus, gali gaminti tešlas: mielinę, mielinę
sluoksniuotą, trapią, biskvitinę, plikytą, meduolinę,
kapotą, sluoksniuotą, baltyminę; formuoja pusgaminius
iš įvairių tešlų bei kepa konditerijos gaminius. Išmano
įvairių tešlų ir pusgaminių iš jos paruošimo
taisykles@maisto produktų ir pusgaminių šiluminio
paruošimo taisykles; išmano konditerijos gaminių:
bandelių, sausainių, pyragaičių, pyragų ir nesudėtingų
tortų - technologiją, kepimo režimus; sirupų, glajų,
kremų, konditerijos gaminių paruošimo
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technologiją; gaminių paruošimo su cukrintiniais
(cukatomis), kremais, marcipanu, (šokoladine, riebaline)
glazūra būdus; pagal receptūras moka apskaičiuoti
gaminio sudedamųjų dalių kiekius; išmano gaminių
puošimo trafaretu technologiją; produkcijos ir
pusgaminių laikymo sąlygas ir vartojimo laiką,
reikalavimus jų kokybei; konditerijos cecho
technologinių įrenginių paskirtį, konstrukciją ir
reikalavimus jų eksploatacijai bei saugiai eksploatuoja
konditerijos gaminių gamybai naudojamus įrenginius;
stebi produkcijos kokybės rodiklius, nustato gaminių
ydas ir numato būdus joms išvengti. Privalo griežtai
laikytis sanitarijos ir higienos, darbų ir priešgaisrinės
saugos reikalavimų.
741207

Cukrinių konditerijos gaminių pjaustytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cukrinių konditerijos gaminių pjaustytojas

Description:

741208

Cukrinių konditerijos gaminių lašintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cukrinių konditerijos gaminių lašintojas

Description:

741209

Šokolado malėjas [smulkintojas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šokolado malėjas [smulkintojas]

Description:

741210

Biskvitų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Biskvitų gamintojas

Description:

741211

Kramtomosios gumos gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kramtomosios gumos gamintojas

Description:

741212

Šokolado gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šokolado gamintojas

Description:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

1 051/1 365

LPK-2005

741213

Konditerininkas; konditerijos gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Konditerininkas; konditerijos gamintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gamina konditerijos gaminius iš cukraus, šokolado ir
Explanatory
kitų sudedamųjų dalių mišinio: pasveria sudedamąsias notes:
dalis; jas sumaišo rankiniu būdu arba elektriniais
prietaisais; valdo kaitinimo, traukimo, formavimo
prietaisus ir kitą įrangą. Reguliuoja temperatūrą@
rankiniu arba mašininiu būdu padengia gaminius
šokoladu ar cukrumi; nustato paruošto gaminio
kokybę; įpakuoja produkciją; laikosi gaminių paruošimo
technologijos reikalavimų; geba naudotis receptūrų
rinkiniais; privalo saugiai eksploatuoti konditerijos
gaminių gamybai naudojamus įrenginius bei laikytis
žaliavų sunaudojimo ir pusgaminių išeigų normų; labai
svarbu racionaliai organizuoti darbą. Gali specializuotis
ypatingų gaminių konditerijos gamyboje arba atlikti
specialias konditerijos gaminių paruošimo užduotis.

741214

Makaronų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Makaronų gamintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Iš kvietinių miltų gamina makaronus ir kitus produktus: Explanatory
ruošia tešlą iš miltų arba manų kruopų; pasveria
notes:
sudedamąsias dalis, jas sumaišo; naudojasi
automatiniais tešlos maišytuvais, juos sujungia ir
kontroliuoja procesą; formuoja reikiamas formas, jeigu
reikia, keičia tas formas, reguliuoja, perduoda
pagamintus gaminius į džiovinimo patalpas;
džiovinimo patalpoje reguliuoja temperatūrą, oro
drėgmę; po nustatyto džiovinimo laiko perduoda
produktus į pakavimo cechą. Gali specializuotis vienos
makaronų rūšies gamyboje.

741215

Pyrago gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pyrago gamintojas

Description:

741216

Plaktinių tortų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plaktinių tortų gamintojas

Description:

741217

Mielių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mielių gamintojas

Description:
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741218

Duonos tešlos gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Duonos tešlos gamintojas

Description:

741219

Šokolado maišytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šokolado maišytojas

Description:

741220

Miltinių konditerijos gaminių maišytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Miltinių konditerijos gaminių maišytojas

Description:

741221

Pyrago tešlos maišytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pyrago tešlos maišytojas

Description:

741222

Cukrinių konditerijos gaminių maišytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cukrinių konditerijos gaminių maišytojas

Description:

741223

Šokolado liejikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šokolado liejikas

Description:

741224

Biskvitų kepimo krosnies prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Biskvitų kepimo krosnies prižiūrėtojas

Description:

741225

Duonos kepimo krosnies prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Duonos kepimo krosnies prižiūrėtojas

Description:
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741226

Miltinių konditerijos gaminių kepimo krosnių prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Miltinių konditerijos gaminių kepimo krosnių
prižiūrėtojas

Description:

741227

Konditerio padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Konditerio padėjėjas

Description:

741228

Šokolado gaminių presuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šokolado gaminių presuotojas

Description:

741230

Šokolado rafinuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šokolado rafinuotojas

Description:

741231

Cukrinių konditerijos gaminių kočiotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cukrinių konditerijos gaminių kočiotojas

Description:

741232

Duonos tešlos pjaustytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Duonos tešlos pjaustytojas

Description:

741233

Miltinių konditerijos gaminių tešlos pjaustytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Miltinių konditerijos gaminių tešlos pjaustytojas

Description:

741234

Šokolado kietintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šokolado kietintojas

Description:
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741235

Fasuotojas {maisto pramonė}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fasuotojas {maisto pramonė}

Description:

741236

Formuotojas {maisto pramonė}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Formuotojas {maisto pramonė}

Description:

741237

Duonos ir pyrago gaminių formuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Duonos ir pyrago gaminių formuotojas

Description:

741238

Duonos kepimo darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Duonos kepimo darbininkas

Description:

741239

Glazūros ruošėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Glazūros ruošėjas

Description:

741240

Maisto pusgaminių ruošėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Maisto pusgaminių ruošėjas

Description:

741241

Chalvos maišytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Chalvos maišytojas

Description:

741242

Glazūruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Glazūruotojas

Description:
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741243

Kepėjo padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kepėjo padėjėjas

Description:

741244

Vaflių kepėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaflių kepėjas

Description:

741245

Saldainių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Saldainių gamintojas

Description:

741246

Maisto produktų apkepintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Maisto produktų apkepintojas

Description:

741247

Receptūrininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Receptūrininkas

Description:

7413

Pieno produktų gamintojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pieno produktų gamintojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pieno produktų gamintojai gamina sviestą, sūrius,
Explanatory
grietinėlę ir kitus pieno produktus. Atliekamos
notes:
užduotys: (a) pieno kaitinimas, grietinėlės nugriebimas,
sviesto mušimas; (b) pieno rauginimas, išrūgų
kaitinimas, kol iš jų besiformuojanti varškė pasieks
norimą kietumą; skysčio spaudimas iš varškės, sūrio
dėjimas į formas ir slėgimas; (c) panašių užduočių
atlikimas; (d) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7413 01 Sviesto
gamintojas 7413 02 Sūrių gamintojas 7413 03 Žaliavų
sijotojas 7413 04 Valgomųjų ledų gamintojas
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741301

Sviesto gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sviesto gamintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Sviesto gamintojai, ruošdami pieno žaliavą apdorojimui Explanatory
ir laikydamiesi nustatytos technologijos, atlieka vieną
notes:
arba daugiau sviesto gamybos užduočių: pasterizuoja
pieną, taip sunaikindami kenksmingas bakterijas;
sviestui gaminti naudoja pieno bakterijas; valdo įrangą,
kuri atskiria grietinėlę nuo pieno; sviestmušėmis
pagamina sviestą; reguliuoja gamybos trukmę, palaiko
reikalingą temperatūrą, slėgį, kontroliuoja drėgmės
lygį; nustato gaminio kokybę. Gali sūdyti sviestą
sviestmušėje. Gali išsiurbti išrūgas ir paleisti vandenį
sviestui plauti. Turi išmanyti pieno produktų sudėtį,
chemines ir fizikines savybes, riebumą, gaminamų
produktų technologiją.

741302

Sūrių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sūrių gamintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Ruošdami pieno žaliavą apdorojimui ir laikydamiesi
Explanatory
nustatytos technologijos, sūrių gamintojai atlieka vieną notes:
arba daugiau sūrių gamybos užduočių : supila pieną į
talpą, pagal receptūras prideda rūgimo bakterijų, pieną
raugina; stebi tirštėjimo procesą; nutraukia rūgimą,
leidžia išrūgoms nusėsti ant talpos dugno; nuolat
stebėdami, kol masė sutirštės, raugintą žaliavą kaitina
receptūroje nurodytoje temperatūroje; pašalina
drėgmės perteklių, gautą masę sukrečia į formas,
suslegia ir fermentuoja sūrį. Gali sūdyti sūrius, dėdamas
juos į sūrymą. Gali pilstyti, fasuoti bei pakuoti pieno
žaliavą ar prižiūrėti taros plovimo įrenginius. Gali
specializuotis ypatingų rūšių sūrių gamyboje.

741303

Žaliavų sijotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žaliavų sijotojas

Description:

741304

Valgomųjų ledų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valgomųjų ledų gamintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Iš pieno, cukraus ir kitų sudedamųjų dalių gamina
Explanatory
valgomuosius ledus: sveria ir maišo sudedamąsias
notes:
dalis, pasterizuoja mišinį; reguliuoja įrangą, kuria
paruoštą masę siurbia į šaldymo skyrių, šaldo; pagal
receptūras formuoja, glaisto šokoladu, barsto riešutais
bei paskanina įvairiais priedais. Gali formuoti
valgomuosius ledus specialiose formose. Valgomųjų
ledų gamybos, fasavimo bei pakavimo procesai visiškai
automatizuoti.
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741305

Pieno traukintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pieno traukintojas

Description:

741306

Pieno miltelių gamybos aparatininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pieno miltelių gamybos aparatininkas

Description:

741307

Sūrio sūdytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sūrio sūdytojas

Description:

741308

Pieno priėmėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pieno priėmėjas

Description:

741309

Fermentinių sūrių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fermentinių sūrių gamintojas

Description:

741310

Žaliavų džiovintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žaliavų džiovintojas

Description:

741311

Varškės sūrių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Varškės sūrių gamintojas

Description:

741312

Varškės gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Varškės gamintojas

Description:
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741313

Valgomųjų ledų vyniotojas pakuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valgomųjų ledų vyniotojas pakuotojas

Description:

741314

Valgomųjų ledų fasuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valgomųjų ledų fasuotojas

Description:

741315

Valgomųjų ledų priedų ruošėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valgomųjų ledų priedų ruošėjas

Description:

741316

Valgomųjų ledų užšaldytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valgomųjų ledų užšaldytojas

Description:

741317

Valgomųjų ledų grūdintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valgomųjų ledų grūdintojas

Description:

741318

Valgomųjų ledų mišinio virėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valgomųjų ledų mišinio virėjas

Description:

741319

Valgomųjų ledų gamybos įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valgomųjų ledų gamybos įrenginių operatorius

Description:

741320

Pieno produktų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pieno produktų gamintojas

Description:
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741321

Raugo gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Raugo gamintojas

Description:

7414

Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai
Explanatory
apdoroja, perdirba ir konservuoja vaisius, daržoves,
notes:
riešutus ir kitus maisto produktus įvairiais būdais:
verda, džiovina, sūdo, iš jų gamina sultis ar spaudžia
aliejų. Atliekamos užduotys: (a) sulčių spaudimas iš
įvairių vaisių; (b) aliejaus spaudimas iš aliejingų sėklų,
riešutų ir vaisių; (c) vaisių, daržovių ir panašių produktų
virimas, sūdymas ir džiovinimas; (d) panašių užduočių
atlikimas; (e) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7414 01 Vaisių
konservuotojas 7414 03 Aliejaus spaudėjas 7414 04
Vaisių sulčių gamintojas 7414 05 Cukraus gamintojas
tradiciniais būdais

741401

Vaisių konservuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaisių konservuotojas

Description:

741403

Aliejaus spaudėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aliejaus spaudėjas

Description:

741404

Vaisių sulčių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaisių sulčių gamintojas

Description:

741405

Cukraus gamintojas tradiciniais būdais

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cukraus gamintojas tradiciniais būdais

Description:
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741406

Daržovių sulčių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Daržovių sulčių gamintojas

Description:

741407

Vaisių marinuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaisių marinuotojas

Description:

741408

Daržovių marinuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Daržovių marinuotojas

Description:

741409

Cukraus gamybos centrifugų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cukraus gamybos centrifugų operatorius

Description:

741410

Vaisių sulčių konservuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaisių sulčių konservuotojas

Description:

741411

Daržovių konservuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Daržovių konservuotojas

Description:

741412

Daržovių sulčių konservuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Daržovių sulčių konservuotojas

Description:

741414

Prieskonių ruošėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prieskonių ruošėjas

Description:
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7415

Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai
Explanatory
tikrina, degustuoja ir rūšiuoja pagal kokybę įvairius
notes:
žemės ūkio produktus, maisto produktus ir gėrimus.
Atliekamos užduotys: (a) žemės ūkio produktų, maisto
produktų ir gėrimų tikrinimas, bandymas ir
degustavimas visuose jų gamybos etapuose siekiant
nustatyti jų kokybę, rūšį ir priskirti atitinkamai klasei; (b)
panašių užduočių atlikimas; (c) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7415
01 Maisto produktų rūšiuotojas 7415 02 Vaisių
rūšiuotojas 7415 03 Mėsos rūšiuotojas 7415 04 Aliejaus
rūšiuotojas

741501

Maisto produktų rūšiuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Maisto produktų rūšiuotojas

Description:

741502

Vaisių rūšiuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaisių rūšiuotojas

Description:

741503

Mėsos rūšiuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mėsos rūšiuotojas

Description:

741504

Aliejaus rūšiuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aliejaus rūšiuotojas

Description:

741505

Daržovių rūšiuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Daržovių rūšiuotojas

Description:
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741506

Kavos degustatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kavos degustatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Degustuoja paruoštos kavos mėginius: ragauja, nustato Explanatory
skonį, aromatą bei kitas savybes; įvairioms kavos
notes:
rūšims rekomenduoja įvairius kavos paruošimo būdus;
pagal degustuotus mėginius, numato rinkos paklausą,
rekomenduoja specifinius mišinius, kurie gali būti
priimtini prekyboje. Degustatorius turi išmanyti, kurioje
šalyje išauginta produkcija, kokios būtinos sąlygos,
siekiant išauginti reikiamos rūšies bei savybių kavos
žaliavą. Gali lankytis aukcionuose, pirkti kavą dideliais
kiekiais.

741507

Maisto produktų degustatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Maisto produktų degustatorius

Description:

741508

Sulčių degustatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sulčių degustatorius

Description:

741509

Stipriųjų alkoholinių gėrimų degustatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stipriųjų alkoholinių gėrimų degustatorius

Description:

741510

Arbatos degustatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Arbatos degustatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Degustuoja išvirtos arbatos mėginius: ragauja, nustato
skonį, aromatą bei kitas savybes; pagal degustuotus
mėginius gali numatyti rinkos paklausą, rekomenduoja
specifinius mišinius, kurie gali būti priimtini prekyboje.
Gali lankytis aukcionuose, pirkti arbatžoles dideliais
kiekiais.

Explanatory
notes:

741511

Vyno degustatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyno degustatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Degustuoja vyno gėrimų mėginius: ragauja, nustato
skonį, aromatą, spalvą bei kitas savybes; klasifikuoja

Explanatory
notes:
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mėginius pagal kokybės standartus; gali nustatyti
kilmės šalį, išlaikymo trukmę bei sąlygas, žaliavą, iš
kurios pagaminta produkcija; gali teikti rekomendacijas
technologiniam gamybos procesui tobulinti.
Degustatorius gali degustuoti produktą įvairiais jo
gamybos etapais, siekdamas nustatyti kokybę, rūšį ir ją
priskirti atitinkamai klasei.
741512

Maisto produktų tikrintojas [kontrolierius]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Maisto produktų tikrintojas [kontrolierius]

Description:

7416

Tabako produktų gamintojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Tabako produktų gamintojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tabako produktų gamintojai paruošia tabako lapelius ir Explanatory
gamina įvairius tabako produktus. Atliekamos
notes:
užduotys: (a) nuskintų tabako lapelių rūšiavimas pagal
rūšį, kokybę ir auginimo vietą; (b) tabako lapelių
maišymas pagal receptūrą siekiant gauti ypatingo
skonio ir kvapo mišinį; (c) tabako konteinerio, kuriame
tabakas drėkinamas tolesniam apdorojimui, priežiūra;
(d) pagrindinių lapo gyslų, stiebelių ir kotelių
pašalinimas nuo tabako lapų ir tabako smulkinimas; (e)
cigarų, cigarečių, uostomojo tabako ir kitų tabako
produktų gamyba rankiniu būdu ar naudojant
nesudėtingas mašinas; (f) panašių užduočių atlikimas;
(g) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 7416 01 Uostomojo tabako
mišinio ruošėjas 7416 02 Tabako mišinio ruošėjas 7416
03 Tabako ruošėjas 7416 04 Tabako lapelių
kondicionuotojas

741601

Uostomojo tabako mišinio ruošėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Uostomojo tabako mišinio ruošėjas

Description:

741602

Tabako mišinio ruošėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tabako mišinio ruošėjas

Description:

741603

Tabako ruošėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tabako ruošėjas

Description:
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741604

Tabako lapelių kondicionuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tabako lapelių kondicionuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Valdo vakuuminį kondicionierių (garų kamerą), kuris
drėkina talpas su sukrautais tabako lapais ir ruošia
tabako lapelius tolesniam apdorojimui: hidrauliniu
presu įstumia talpas į garų kamerą; sandariai uždaro
kameros duris, įjungia vakuuminį siurblį, atidaro garo
įleidimo sklendes; stebi matuoklių pultą, temperatūros
ir slėgio matuoklių rodmenis, reguliuoja garo slėgio
lygį; procesui pasibaigus, išima talpas iš kameros. Gali
kondicionuoti tabako lapus apipurkšdamas vandeniu
arba panardindamas į jį.

Explanatory
notes:

741605

Tabako pjaustytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tabako pjaustytojas

Description:

741606

Tabako drėkintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tabako drėkintojas

Description:

741607

Uostomojo tabako džiovintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Uostomojo tabako džiovintojas

Description:

741608

Tabako džiovintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tabako džiovintojas

Description:

741609

Tabako aromatintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tabako aromatintojas

Description:

741610

Tabako rūšiuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tabako rūšiuotojas

Description:
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Aiškinamosios
pastabos:

Rūšiuoja įvairaus tabako lapus: trindamas tarp pirštų
Explanatory
tabako lapelius, apžiūri gautos siuntos lapų pavyzdžius; notes:
pagal tabako lapo spalvą, kvapą, tekstūrą nustato rūšį,
kokybę bei priskiria atitinkamai tabako klasei; rūšiuoja
pagal lapų didumą. Priėmimo dokumente pažymi ar
lapai atitinka standartą.

741611

Uostomojo tabako malėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Uostomojo tabako malėjas

Description:

741612

Cigarų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cigarų gamintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gamina cigarus: tabako lapą apipjausto iki reikiamų
Explanatory
matmenų; ištiesia jį ant stalo; susuka tabako lapą į
notes:
tūtelę; sulipdo galus; supjausto sukinį reikiamo didumo
pluošteliais; sudeda į formavimo įrangą, supresuoja,
suteikdamas reikiamą formą.

741613

Cigarečių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cigarečių gamintojas

Description:

741614

Uostomojo tabako gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Uostomojo tabako gamintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tabako maišymo mašina sumaišo įvairių rūšių
Explanatory
susmulkintus tabako lapus ir gamina uostomąjį tabaką: notes:
į rezervuarą sudeda tabako lapus, stiebus ir juos
susmulkina; į tabako lapais užpildytą rezervuarą pagal
receptūras įpila reikiamo tirpalo ir palieka mišinį
fermentacijai; stebi fermentacijos procesą, jei reikia,
mišinį maišo; procesui pasibaigus, malimo mašina
susmulkina turinį į miltelius, sijoja, naudoja filtravimo
įrenginį; sumaišo, deda aromatizuojančių esencijų,
aliejų. Gali specializuotis fermentavimo, malimo,
maišymo procesuose. Atitinkamai gali dirbti pagal
paskyrimą.

741615

Presuoto tabako plytelių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Presuoto tabako plytelių gamintojas

Description:
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741616

Presuoto (kramtomojo) tabako gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Presuoto (kramtomojo) tabako gamintojas

Description:

741617

Uostomojo tabako maišytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Uostomojo tabako maišytojas

Description:

741618

Tabako maišytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tabako maišytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pagal receptūrų reikalavimus, siekdamas gauti savito
aromato mišinį, sumaišo įvairių rūšių tabako lapus: ima
kelių tabako rūšių lapus; juos išdėlioja, netinkamus
pašalina; pasveria, sumaišo.

Explanatory
notes:

741619

Cigarų formuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cigarų formuotojas

Description:

741620

Cigarų presuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cigarų presuotojas

Description:

741621

Cigarų sukėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cigarų sukėjas

Description:

741622

Uostomojo tabako tikrintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Uostomojo tabako tikrintojas

Description:
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741623

Cigarų rūšiuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cigarų rūšiuotojas

Description:

741624

Tabako valytojas (ruošėjas, atplėšiantis lapelius nuo pagrindinio koto ir valantis lapelius)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tabako valytojas (ruošėjas, atplėšiantis lapelius nuo
pagrindinio koto ir valantis lapelius)

Description:

741625

Tabako lapelių skabytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tabako lapelių skabytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Rankiniu būdu nuo stiebo pašalina tabako lapus: ima
Explanatory
lapą, šalina lapo gyslas, pradėdamas nuo lapo galiuko; notes:
pašalina lapus su pažeistais paviršiais; apskabytus lapus
sukrauna, juos apdengia drėgnu šiurkščiu audeklu. Gali
specializuotis skabyti ypatingos rūšies lapus – tokius,
kurie bus naudojami pypkėms pripildyti arba cigarams
vynioti. Gali dirbti pagal specializaciją.

742

Medienos meistrai, baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Medienos meistrai, baldžiai ir giminiškų profesijų
darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Medienos meistrai, baldžiai ir giminiškų profesijų
Explanatory
darbininkai konservuoja, išlaiko ir perdirba medieną ir notes:
medienos gaminius, gamina ir taiso medinius baldus,
įrenginius, detales, maketus ar modelius, naudodami
įrankius ir medienos apdirbimo stakles; derina ir valdo
medienos apdirbimo stakles, pina baldus ir kitus
gaminius; puošia ir taiso medinius gaminius ar medines
prekių dalis. Pagrindinės atliekamos užduotys:
medienos išlaikymas ir konservavimas; medinių baldų
gamyba, puošyba ir taisymas; medinių transporto
priemonių dalių, modelių, maketų ar jų dalių, įvairių
reikmenų, pavyzdžiui, pypkių, medinių slidžių, šliūžių ar
sporto inventoriaus, gamyba, puošyba ir taisymas;
metalo apdirbimo staklių, pavyzdžiui, tiksliojo
pjaustymo, formavimo ar raižymo, derinimas,
paleidimas ir valdymas; pintų baldų, pintinių ir panašių
reikmenų, taip pat šluotų ir šepečių gamyba. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Šios
grupės profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius:
7421 Medienos meistrai 7422 Baldžiai ir giminiškų
profesijų darbininkai 7423 Medienos apdirbimo staklių
derintojai ir derintojai operatoriai 7424 Pynėjai, šepečių
gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai Profesijos
priskiriamos 8 pagrindinei grupei ”Įrenginių, mašinų
operatoriai ir surinkėjai”, jei pagrindinis dalykas, kurio
reikia darbo užduotims atlikti, yra mechanizmų ir
mašinų, kurios valdomos ar su kuriomis dirbama,
išmanymas ir patyrimas šioje srityje. Profesijos
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priskiriamos 9 pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti
darbininkai“, jei atliekamos užduotys yra paprastos ir
kasdieninės, jei joms atlikti dažniausiai reikia rankinio
naudojimo įrankių, fizinių pastangų, jei ankstesnis
patyrimas ar darbo išmanymas nėra būtini dalykai, kai
reikia tik minimalios asmeninės iniciatyvos ar
sprendimų.
7421

Medienos meistrai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Medienos meistrai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Medienos meistrai džiovina, konservuoja ir išlaiko
medieną. Atliekamos užduotys: (a) medienos
džiovinimo garo krosnių valdymas; (b) medienos
apdorojimas chemikalais siekiant apsaugoti ją nuo
puvimo ir parazitų; (c) panašių užduočių atlikimas; (d)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 7421 01 Medienos įmirkytojas
7421 02 Medienos raižytojas 7421 04 Medienos
rūšiuotojas 7421 05 Medienos įpjovėjas

Explanatory
notes:

742101

Medienos įmirkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos įmirkytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Apdoroja medieną chemikalais, siekdamas apsaugoti ją Explanatory
nuo puvimo ir biologinių ardytojų. Tam tikroje
notes:
temperatūroje kaitina chemikalus. Panardina medieną į
juos (įmirko), kontroliuoja temperatūrą. Gali paruošti
medieną įmirkymui.

742102

Medienos raižytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos raižytojas

Description:

742104

Medienos rūšiuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos rūšiuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Apžiūri grubiai supjautą medieną, nustato jos klasę ir
rūšiuoja pagal kokybę bei matmenis: apžiūri defektus,
gumbus, nelygius kraštus bei priskiria atitinkamai
klasei. Priėmimo dokumente pažymi, ar mediena
atitinka nustatytą standartą.

Explanatory
notes:

742105

Medienos įpjovėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos įpjovėjas

Description:
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742106

Medienos džiovintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos džiovintojas

Description:

742107

Medienos apdirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos apdirbėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Valdo džiovinimo krosnį, prižiūri medienos pakrovimą į Explanatory
džiovinimo krosnį, reguliuoja temperatūrą, slėgį;
notes:
džiovinimo procesui pasibaigus iškrauna apdorotą
medieną, apskaičiuoja medienos kiekį, fiksuoja,
kokiomis sąlygomis mediena buvo džiovinama. Gali
apdoroti medieną vakuuminiu džiovintuvu arba
infraraudonosios spinduliuotės aparatu.

742108

Medienos ruošėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos ruošėjas

Description:

742109

Medinių gaminių rūšiuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medinių gaminių rūšiuotojas

Description:

7422

Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai gamina,
Explanatory
puošia ir taiso medinius baldus, ratus ir kitas medines
notes:
transporto priemonių dalis, medinius reikmenis,
maketus, modelius ir kitus daiktus, pavyzdžiui, pypkes,
slides, šliūžes, sporto raketes ir lazdas, naudodami
įrankius ir medienos apdirbimo stakles. Atliekamos
užduotys: (a) medinių reikmenų, pavyzdžiui, spintelių,
bufetų ir kitų baldų, gamyba ir taisymas, naudojant
medienos apdirbimo stakles ir rankinius instrumentus;
(b) medinių transporto priemonių, ratų ir kitų
transporto priemonių medinių dalių gamyba ir
taisymas; (c) medinių gaminių, pavyzdžiui, sumažintų ar
padidintų maketų, natūralaus dydžio modelių, statinių,
tabako pypkių, medinių slidžių ir šliūžių, sportinių
rakečių ir lazdų, gamyba ir taisymas; (d) baldų ir
reikmenų puošimas medienos inkrustacija, imitacija ar
raižiniais; (e) medinių detalių ir baldų paviršiaus
apdaila; (f) panašių darbų atlikimas; (g) vadovavimas
kitiems darbininkams. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: 7422 01 Medinių baldų apdailininkas 7422
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02 Medinių gaminių inkrustuotojas 7422 03 Statinių
dirbėjas 7422 04 Spintelių dirbėjas
742201

Medinių baldų apdailininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medinių baldų apdailininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dalyvauja medinių baldų gamyboje. Gamina, parenka, Explanatory
meniškai apipavidalina ir pritvirtina apdailos detales
notes:
prie medinių baldų. Medienoje raižo baldų
papuošimus: analizuoja brėžinius, kuria detalių
piešinius, daro eskizus; perkelia eskizą ant medienos;
pritvirtina medieną prie darbo stalo, pjauna, gręžia,
naudoja rankinius ir elektrinius instrumentus; paruošia
kandikus ir dažus; paruoštą medinių baldų dekoravimui
skirtą detalę purškimo, panardinimo metodais ar
rankiniu būdu detales padengia mastika ar vašku;
specialiomis staklėmis ar rankiniu būdu šlifuoja,
poliruoja, dengia bronza; aerografijos, fotokaukės ar
rankiniu būdu imituoja vertingos medienos tekstūrą;
šalina defektus, gruntu užpildo įskilimus, sulygina
paviršių, apdoroja laku ar kitais poliravimo skysčiais bei
priemonėmis; nuvalo medinių baldų paviršių.

742202

Medinių gaminių inkrustuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medinių gaminių inkrustuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Dalyvauja medinių gaminių (baldų, apyvokos reikmenų, Explanatory
suvenyrų) gamyboje. Gamina, parenka, meniškai
notes:
apipavidalina ir prie medinių gaminių pritvirtina
inkrustavimo elementus: baldams dekoruoti paruošia
inkrustavimo ornamentus; analizuoja brėžinius, kuria
inkrustavimo elementų piešinius, daro eskizus; ant
medienos gaminio numato inkrustavimo vietas ir
pažymi linijas; rankiniais bei elektriniais instrumentais
apdailina inkrustavimo elementus, medienos gaminyje
išpjauna griovelius ir pagal numatytą brėžinį įstato
inkrustavimo detales ; nuvalo ir išlygina paviršių. Gali
dirbti su įvairiomis medžiagomis, gali inkrustuoti tik
baldus.

742203

Statinių dirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statinių dirbėjas

Description:

742204

Spintelių dirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spintelių dirbėjas

Description:
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742205

Statinaičių dirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statinaičių dirbėjas

Description:

742206

Kėdžių dirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kėdžių dirbėjas

Description:

742207

Laikrodžių korpusų dirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laikrodžių korpusų dirbėjas

Description:

742208

Klumpdirbys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Klumpdirbys

Description:

742209

Karstadirbys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Karstadirbys

Description:

742210

Pintų baldų dirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pintų baldų dirbėjas

Description:

742211

Instrumentų dėklų dirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Instrumentų dėklų dirbėjas

Description:

742212

Medinių kopėčių dirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medinių kopėčių dirbėjas

Description:
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742213

Medinių modelių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medinių modelių gamintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gamina didelius medinius pastatų, laivų, lėktuvų ir kitų Explanatory
objektų modelius, ir natūralaus didumo mažesnių
notes:
objektų, tokių kaip mechaniniai prietaisai ir kt.,
maketus: skaito brėžinius, parenka medžiagą, pažymi
kontūrus; pjaudamas, obliuodamas, tekindamas
suteikia pažymėtoms dalims formą; naudoja rankinius
arba elektrinius įrankius, medžio apdirbimo stakles;
pritaiko dalis vieną prie kitos, surenka modelį; suklijuoja
klijais arba sukala vinutėmis, sutvirtina sriegiais;
apdailina ir nušlifuoja paviršių. Gali taisyti sulaužytus ar
pažeistus modelius.

742214

Popieriaus dirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Popieriaus dirbėjas

Description:

742215

Fortepijonų korpusų dirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fortepijonų korpusų dirbėjas

Description:

742216

Paveikslų rėmų dirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Paveikslų rėmų dirbėjas

Description:

742217

Vežimų dirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vežimų dirbėjas

Description:

742218

Medinių pypkių dirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medinių pypkių dirbėjas

Description:

742219

Medinės sporto įrangos dirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Medinės sporto įrangos dirbėjas

742220

Medinių talpų dirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medinių talpų dirbėjas

Description:

742221

Medienos ženklintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos ženklintojas

Description:

742222

Kubilius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kubilius

Description:

742223

Medinių baldų dažytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medinių baldų dažytojas

Description:

742224

Medinių baldų sujungėjas dygiais

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medinių baldų sujungėjas dygiais

Description:

742225

Medinių baldų lakuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medinių baldų lakuotojas

Description:

742226

Sluoksniuotosios medienos klijuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sluoksniuotosios medienos klijuotojas

Description:

742227

Račius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Račius

Description:
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742228

Medienos konservuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos konservuotojas

Description:

742229

Baldžius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Baldžius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Baldžiai daro baldų komplektus, kabinetų baldus,
Explanatory
remontuoja medinius gaminius: medieną apdoroja
notes:
rankiniais ir elektriniais įrankiais bei medžio apdirbimo
staklėmis; išnagrinėja įvairių baldų brėžinius, gamina
eskizus numatomų baldų gamybai; komponuoja ir
konstruoja vidutinio sudėtingumo baldus, padaro
eskizus; ant medienos pažymi baldų dalių kontūrus,
išpjauna arba ištekina formas, lenkia įvairius elementus,
figūruoja paviršius, apdoroja, apdailina sujungimo
vietas, siekdamas, kad tiksliai tiktų ir standžiai laikytųsi
viena į kitą įstatyta dalis; paruoštus paviršius apdoroja
skaidriais ir neskaidriais apdailos sluoksniais, aptraukia
baldus gobelenais bei kitomis medžiagomis. Baldžiai
gali baldus remontuoti ar pašalinti apdailos defektus,
juos taisyti ar restauruoti. Jie turi išmanyti medienos
rūšis, savybes ir ydas, furnitūrą, apdailos medžiagas,
baldų taisymo ir restauravimo technologiją, baldų
apmušimo ir apdailos būdus, medienos džiovinimo ir
sandėliavimo taisykles.

742230

Medienos lenkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos lenkėjas

Description:

742231

Autobuso medinių dalių meistras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Autobuso medinių dalių meistras

Description:

742232

Transporto priemonių medinių kėbulų meistras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto priemonių medinių kėbulų meistras

Description:

742233

Transporto priemonių medinės važiuoklės meistras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto priemonių medinės važiuoklės meistras

Description:
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742234

Baldų pramonės darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Baldų pramonės darbininkas

Description:

7423

Medienos apdirbimo staklių derintojai ir derintojai operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Medienos apdirbimo staklių derintojai ir derintojai
operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Medienos apdirbimo staklių derintojai ir derintojai
operatoriai derina arba derina ir valdo medienos
apdirbimo stakles, pavyzdžiai, tiksliojo pjovimo,
formavimo, gręžimo, tekinimo, obliavimo ir medienos
raižymo stakles. Atliekamos užduotys: (a) įvairių rūšių
staklių ir mašinų derinimas bei reguliavimas, kad jomis
galėtų dirbti kiti darbininkai; (b) vienos ar kelių rūšių
medienos apdirbimo staklių derinimas ir valdymas; (c)
panašių užduočių atlikimas; (d) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7423
01 Medienos gręžėjas 7423 02 Tiksliojo medienos
apdirbimo pjaustytojas 7423 03 Medienos pjaustytojas
7423 04 Medienos apdirbimo staklių derintojas

Explanatory
notes:

742301

Medienos gręžėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos gręžėjas

Description:

742302

Tiksliojo medienos apdirbimo pjaustytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tiksliojo medienos apdirbimo pjaustytojas

Description:

742303

Medienos pjaustytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos pjaustytojas

Description:

742304

Medienos apdirbimo staklių derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos apdirbimo staklių derintojas

Description:
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742305

Medienos raižymo staklių derintojas operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos raižymo staklių derintojas operatorius

Description:

742306

Medienos apdirbimo siaurapjūklio derintojas operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos apdirbimo siaurapjūklio derintojas
operatorius

Description:

742307

Sluoksniuotosios medienos siaurapjūklio derintojas operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sluoksniuotosios medienos siaurapjūklio derintojas
operatorius

Description:

742308

Medienos apdirbimo staklių derintojas operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos apdirbimo staklių derintojas operatorius

Description:

742309

Medienos obliavimo staklių derintojas operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos obliavimo staklių derintojas operatorius

Description:

742310

Medienos frezavimo staklių derintojas operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos frezavimo staklių derintojas operatorius

Description:

742311

Medienos skersinio obliavimo [profiliavimo] staklių derintojas operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos skersinio obliavimo [profiliavimo] staklių
derintojas operatorius

Description:

742312

Medienos apdirbimo mašinų derintojas operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Medienos apdirbimo mašinų derintojas operatorius

742313

Medienos tekintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos tekintojas

Description:

742314

Medienos įlaidinio sujungimo darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos įlaidinio sujungimo darbininkas

Description:

742315

Medienos skobimo darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos skobimo darbininkas

Description:

742316

Medienos šlifavimo darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos šlifavimo darbininkas

Description:

742317

Medienos sujungimo dygiais darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos sujungimo dygiais darbininkas

Description:

742318

Medienos derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos derintojas

Description:

7424

Pynėjai, šepečių gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pynėjai, šepečių gamintojai ir giminiškų profesijų
darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pynėjai, šepečių gamintojai ir giminiškų profesijų
darbininkai gamina pintus baldus, pina krepšius,
gamina šepečius ir šluotas. Atliekamos užduotys: (a)
pintų baldų gamyba iš lupto ir suminkštinto rotango,
nendrių, vytelių, meldų ar panašių medžiagų; (b)
pintinių iš žilvičių, karklų, rotango, nendrių, vytelių ar
panašių medžiagų pynimas; (c) medžiagų šepečių
gamybai, pavyzdžiui, šerių, nailono, pluošto, vielos,

Explanatory
notes:
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parinkimas, ruošimas ir tvirtinimas prie šepečio
pagrindo; (d) medžiagų šluotų gamybai, pavyzdžiui,
koto, plaušo ar šerių, parinkimas ir ruošimas bei
tvirtinimas prie šluotkočio; (e) panašių užduočių
atlikimas; (f) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7424 01 Krepšių pynėjas
7424 02 Šluotų dirbėjas 7424 03 Šepečių dirbėjas 7424
04 Avalynės iš rafijos dirbėjas
742401

Krepšių pynėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Krepšių pynėjas

Description:

742402

Šluotų dirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šluotų dirbėjas

Description:

742403

Šepečių dirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šepečių dirbėjas

Description:

742404

Avalynės iš rafijos dirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avalynės iš rafijos dirbėjas

Description:

742405

Baldų pynėjas [meistras]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Baldų pynėjas [meistras]

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Baldų pynėjai iš vytelių, meldų, gluosnio šakelių ir
Explanatory
panašių medžiagų rankomis pina baldus. Meistras,
notes:
laikydamas šakeles virš liepsnos arba virš garų, lenkia
jas, kad suteiktų reikiamą formą. Čia yra svarbu įvertinti
hidroterminio apdirbimo poveikį dirbinio kokybei.
Sutvirtina šakeles tarpusavyje, kad sudarytų rėmą.
Aplink rėmą pina ir veja gluosnio šakeles, meldų
stiebus, nendres ir kitas medžiagas. Rėmas ir jo
jungiamoji dalis sutvirtinama vejamąja pynimo
medžiaga. Galai apipjaustomi arba įpinami į vidų,
užbaigiami kraštai. Pynėjas gali specializuotis
specialiųjų baldų ar jų dalių gamyboje. Pynėjai iš vytelių
turi mokėti paruošti žaliavą, darbo įrankius ir jais
naudotis, pinti įvairių formų apvalius, pusapvalius,
stačiakampio bei trikampio formos gaminius, apipinti
lankus, rankenas. Turi išmanyti įvairias pynimui
naudojamas medžiagas ir jų savybes, vytelių auginimo
savybes ir pjovimui keliamus reikalavimus, vytelių
žievės šalinimo, išdrožimo sąlygas ir naudojamą įrangą,
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žaliavos mirkymo bei džiovinimo sąlygas.
742406

Teptukų meistras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teptukų meistras

Description:

742407

Medinių žaislų dirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medinių žaislų dirbėjas

Description:

742408

Pintinių pynėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pintinių pynėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pintinių pynėjai iš vytelių pina įvairaus didumo ir formų Explanatory
pintines, naudojamas namų apyvokoje. Pynimas iš
notes:
vytelių – vienas iš seniausiųjų lietuviams būdingų
amatų. Pintinių pynėjai turi mokėti paruošti žaliavą,
darbo įrankius ir jais naudotis, pinti įvairių formų
apvalias, pusiau apvalias ar stačiakampio formos
pintines, apipinti lankus, rankenas. Turi išmanyti įvairias
pynimui naudojamas medžiagas ir jų savybes, vytelių
auginimo savybes ir pjovimui keliamus reikalavimus,
vytelių žievės šalinimo, išdrožimo sąlygas ir naudojamą
įrangą, žaliavos mirkymo bei džiovinimo sąlygas. Darbo
pradžioje pynėjas, laikydamas šakeles virš liepsnos arba
virš garų, lenkia jas, siekdamas suteikti reikiamą formą.
Čia yra svarbu įvertinti hidroterminio apdirbimo poveikį
dirbinio kokybei. Sutvirtina šakeles tarpusavyje, kad
sudarytų rėmą. Aplink rėmą pina ir veja gluosnio
šakeles, meldų stiebus, nendres ir kitas medžiagas.
Rėmas ir jo jungiamoji dalis sutvirtinama vejamąja
pynimo medžiaga. Galai apipjaustomi arba įpinami į
vidų, užbaigiami kraštai. Pynėjas gali specializuotis pinti
vienos rūšies pintines, gaminti jų dalis.

742409

Pynėjas iš šiaudelių

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pynėjas iš šiaudelių

Description:

743

Tekstilininkai, siuvėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Tekstilininkai, siuvėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tekstilininkai, siuvėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
paruošia natūralius tekstilės pluoštus, siūlus ir verpalus
bei gamina audinius verpimo, audimo, mezgimo ir
kitais būdais, siuva ir taiso drabužius, kitus tekstilės ir
kailių gaminius, taip pat apmuša baldus. Pagrindinės

Explanatory
notes:
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atliekamos užduotys: natūralių tekstilės ir audinių
pluoštų paruošimas, siūlų ir verpalų verpimas,
vyniojimas, sukimas ir dvigubinimas; audinių
gaminimas audimo, mezgimo ir kitais būdais; rūbų
siuvimas pagal užsakymą; dalyvavimas gaminant
gatavus rūbus; kailinių gaminių gamyba, persiuvimas ir
taisymas; iškarpų ir modelių paruošimas, pažymėjimas
ant audinio ir audinio sukirpimas; audinių ir panašių
medžiagų siuvimas rankomis arba rankinio valdymo
mašinomis; baldų apmušimas ir čiužinių gamyba. Gali
būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams.
Šios grupės profesijos toliau skirstomos į tokius
pogrupius: 7431 Pluošto ruošėjai 7432 Audėjai,
mezgėjai ir giminiškų profesijų darbininkai 7433
Siuvėjai ir kepurininkai 7434 Kailininkai ir giminiškų
profesijų darbininkai 7435 Tekstilės, odos ir kitų
medžiagų sukirpėjai 7436 Siuvėjai, siuvinėtojai ir
giminiškų profesijų darbininkai 7437 Baldų apmušėjai ir
giminiškų profesijų darbininkai Profesijos priskiriamos
8 pagrindinei grupei ”Įrenginių, mašinų operatoriai ir
surinkėjai”, jei pagrindinis dalykas, kurio reikia darbo
užduotims atlikti, yra mechanizmų ir mašinų, kurios
valdomos ar su kuriomis dirbama, išmanymas ir
patyrimas šioje srityje. Profesijos priskiriamos 9
pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti darbininkai“, jei
atliekamos užduotys yra paprastos ir kasdieninės, jei
joms atlikti dažniausiai reikia rankinio naudojimo
įrankių, fizinių pastangų, jei ankstesnis patyrimas ar
darbo išmanymas nėra būtini dalykai, kai reikia tik
minimalios asmeninės iniciatyvos ar sprendimų.
7431

Pluošto ruošėjai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pluošto ruošėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pluošto ruošėjai ruošia vilnos, medvilnės, lino, džiuto,
Explanatory
kanapių ir kitus natūralius pluoštus tolesniam verpimui notes:
ir vyniojimui. Atliekamos užduotys: (a) natūralaus
tekstilės pluošto rūšiavimas ir skirstymas; (b) vilnos
pluošto plovimas; (c) tekstilės pluošto valymas ir
kedenimas; (d) pluošto formavimas į gijas, karšimas,
šukavimas, gijų pynimas į vijas arba sukimas į
pusverpalius; (e) panašių užduočių atlikimas; (f)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 7431 01 Tekstilės pluošto
balintojas 7431 02 Tekstilės pluošto maišytojas 7431 03
Tekstilės pluošto karšėjas 7431 04 Tekstilės pluošto
rūšiuotojas

743101

Tekstilės pluošto balintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės pluošto balintojas

Description:

743102

Tekstilės pluošto maišytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės pluošto maišytojas

Description:
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743103

Tekstilės pluošto karšėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės pluošto karšėjas

Description:

743104

Tekstilės pluošto rūšiuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės pluošto rūšiuotojas

Description:

743105

Tekstilės pluošto ruošėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės pluošto ruošėjas

Description:

743106

Tekstilės pluošto tempėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės pluošto tempėjas

Description:

743107

Tekstilės pluošto vyniotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės pluošto vyniotojas

Description:

743108

Tekstilės pluošto rinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės pluošto rinkėjas

Description:

743109

Tekstilės pluošto kedentojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės pluošto kedentojas

Description:

743110

Tekstilės pluošto gijų sukėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės pluošto gijų sukėjas

Description:
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743111

Gaminių, pusgaminių ir medžiagų rūšiuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gaminių, pusgaminių ir medžiagų rūšiuotojas

Description:

743112

Atraižų presuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Atraižų presuotojas

Description:

743113

Vilnos plovėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vilnos plovėjas

Description:

743114

Gijų vijėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gijų vijėjas

Description:

743115

Tekstilės gaminių šiaušėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės gaminių šiaušėjas

Description:

743116

Kokybės kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kokybės kontrolierius

Description:

743117

Komplektuotojas-pakuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Komplektuotojas-pakuotojas

Description:

743118

Trikotažinių gaminių gamybos darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Trikotažinių gaminių gamybos darbininkas

Description:
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7432

Audėjai, mezgėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Audėjai, mezgėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Audėjai, mezgėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
Explanatory
verpia ir suka siūlus bei verpalus rankiniu būdu, audžia notes:
audinius rankinėmis staklėmis, gamina kilimus rišimo
būdu, mezga mezginius rankiniu būdu arba rankinio
valdymo mezgimo mašinomis arba atlieka panašias
gamybines užduotis. Atliekamos užduotys: (a) siūlų ir
verpalų verpimas bei sukimas rankiniu būdu; (b)
audeklo apmatų užmetimas ant audimo staklių
rankiniu būdu; (c) vienspalvių ar raštuotų audeklų,
gobelenų, nėrinių, kilimų ir kitų audinių audimas
rankinėmis audimo staklėmis; (d) kilimų rišimas
rankiniu būdu; (e) drabužių ir kitų gaminių mezgimas
rankomis arba rankinio valdymo mezgimo mašinomis;
(f) nėrimas vąšeliu arba juostų gaminimas rankomis; (g)
tinklų mezgimas rankiniu būdu; (h) panašių užduočių
atlikimas; (i) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7432 01 Nėrėjas vąšeliu
7432 02 Audinio metėjas 7432 03 Audimo staklių
meistras - derintojas 7432 04 Žakardinių audimo staklių
meistras - derintojas

743201

Nėrėjas vąšeliu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nėrėjas vąšeliu

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Nėrėjai vąšeliu rankomis neria dekoratyvines detales iš
siūlų ar verpalų: pagal siūlų ir verpalų storį parenka
vąšelį; pagal nurodytą schemą ar savo sukurtą modelį
neria įvairius nėrinius; turi mokėti paruošti verpalus,
nerti įvairius nėrinius, ištaisyti jų defektus. Gali
primegzti dekoratyvinius ornamentus ant audeklo ar
gaminio krašto. Gali specializuotis nėrinių gamyboje,
apdailos darbuose.

Explanatory
notes:

743202

Audinio metėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audinio metėjas

Description:

743203

Audimo staklių meistras-derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audimo staklių meistras-derintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Reguliuoja, derina, remontuoja įvairių rūšių audimo
Explanatory
stakles: parengia stakles naujo modelio arba kitos
notes:
rūšies gaminio audimui; įtempia nytis, permeta kilpas,
sutvirtina apmatus ant audinio metmenų, periodiškai
tikrina stakles; remontuoja stakles, pakeisdamas
susidėvėjusias detales naujomis, taip pat atnaujina
šaudykles ar kitas dalis. Gali būti paskirtas darbui pagal
staklių rūšį.
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743204

Žakardinių audimo staklių meistras-derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žakardinių audimo staklių meistras-derintojas

Description:

743205

Apsauginių tinklų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apsauginių tinklų gamintojas

Description:

743206

Mezgėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mezgėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mezgėjai mezga mezginius virbalais ir mezgimo
Explanatory
mašinomis: mezgėjai rankomis pagal siūlomą modelį iš notes:
verpalų mezga drabužius ir kitus mezginius
(megztinius, sukneles, kojines ir kt.) ; parenka virbalus,
verpalus, jų spalvas; ant virbalų užmetą reikiamą kiekį
kilpų ir pagal schemą mezga norimą drabužį. Mezgėjai,
mezgantys mašina, turi išmanyti įrenginių veikimo
principus, priežiūros taisykles, pleištų paskirtį, mašinų
klases, mašinų sandarą, mezgimo kokybės
reikalavimus, atliekų normas, siūlų struktūrą, defektų
šalinimo būdus, paruošti verpalus mezgimui, megzti
įvairius pynes, dekoruoti, taisyti mezgimo defektus,
valyti, tepti mašinas.

743207

Drabužių mezgėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Drabužių mezgėjas

Description:

743208

Juostų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Juostų gamintojas

Description:

743209

Žvejybinių tinklų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žvejybinių tinklų gamintojas

Description:
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743210

Tinklų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tinklų gamintojas

Description:

743211

Gobelenų gamintojas; baldų dekoratyvinių audinių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gobelenų gamintojas; baldų dekoratyvinių audinių
gamintojas

Description:

743212

Audinių taisytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audinių taisytojas

Description:

743213

Kaspinų vyniotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kaspinų vyniotojas

Description:

743214

Mezgimo mašinų derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mezgimo mašinų derintojas

Description:

743215

Audimo staklių derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audimo staklių derintojas

Description:

743216

Siūlų ir verpalų verpėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Siūlų ir verpalų verpėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Verpėjai verpimo mašinomis verpia iš lino, medvilnės,
vilnos, šilko pluošto siūlus, iš kurių paskui audžiami
audiniai, mezgami trikotažo ir kiti gaminiai. Verpėjai
turi nusimanyti apie verptuvo sandarą, gedimus, jų
priežastis, žaliavai ir verpalams keliamus reikalavimus,
pusverpalių, sluoksnos ir verpalų ydas, trūkinėjimo
priežastis bei jų šalinimo būdus, verptuvų techninio
eksploatavimo taisykles, žaliavos ir medžiagų
sunaudojimo normas, verpalų kokybės poveikį

Explanatory
notes:
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vėlesniems verpalų perdirbimo procesams ir gaminių
kokybei; turi mokėti prižiūrėti verpimo mašinas,
tinkamai ir greitai atlikti darbo operacijas, tikrinti
pusverpalių ir sluoksnos kokybę, nustatyti jų ydas,
taupiai naudoti žaliavą, verpti geros kokybės verpalus,
stebėti įrenginių techninę būklę. Verpėjai tikrina
pusgaminių kokybę, pašalina nekokybišką dalį,
garantuoja technologinio proceso nenutrūkstamumą,
puikią verpalų kokybę; suriša nutrūkusius siūlus,
prižiūri, kad verpalai tinkamai vytųsi ant ritės, stebi
tempimo įtaiso būklę, nuima gatavą produkciją.
Verpėjai dirba verpimo įmonėse. Darbo metu jiems
tenka daug vaikščioti, stovėti ir stebėti verpimo mašinų
darbą, lenktis taisant nutrūkusius siūlus. Tai įtemptas
darbas, reikalaujantis fizinės ištvermės.
743217

Šeivų nuėmėjas [persukėjas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šeivų nuėmėjas [persukėjas]

Description:

743218

Audėjas staklėmis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audėjas staklėmis

Description:

743219

Austų kilimų dygsniuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Austų kilimų dygsniuotojas

Description:

743220

Kilimų audėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kilimų audėjas

Description:

743221

Audinių audėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audinių audėjas

Description:

743222

Žakardinių audinių audėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žakardinių audinių audėjas

Description:
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743223

Gobeleno audėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gobeleno audėjas

Description:

743224

Audėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Audėjas audžia šilko, vilnų, medvilnės, linų audinius,
Explanatory
kilimus. Audiniai audžiami staklėmis kryžiuojant
notes:
metmenis ir ataudus. Audžiama šiuolaikinėmis
automatinėmis arba bešaudyklėmis staklėmis,
naudojamasi nesudėtingais darbo įrankiais: audėjas
paleidžia stakles, pririša siūlą, pakeičia šeivą, įveria siūlą
į lamelę, nytį ir skietą, įdeda ir išima veleną iš staklių, jas
valo; audžiant naudojamos rankomis valdomi pakardo
staklių, kurios audžia sudėtingo dizaino audeklą,
stilizavimo mechanizmai; stebi audimo procesą,
rankomis suriša nutrūkusius verpalus, pašalina
defektus, prižiūri, kad šaudyklėse visą laiką būtų
verpalų. Audėjai turi išmanyti bendrą technologinį
audimo procesą, pagrindines siūlų savybes ir defektus,
audinio sudarymą, pagrindinius pynimus, metmenų
vėrimo būdus, audinio kokybės reikalavimus, defektus,
siūlų trūkinėjimo priežastis ir būdus jų išvengti; turi
mokėti prižiūrėti audimo stakles, tinkamai ir greitai
atlikti darbo operacijas, kontroliuoti staklių darbą ir
techninę mechanizmų būklę; pastebėti bei šalinti
ataudų, metmenų ir audinio defektus. Audėjų darbo
sąlygos yra gana nelengvos, nes staklės kelia nemažą
triukšmą, jas tenka nuolat prižiūrėti, lenktis, vaikščioti
nuo vienos mašinos prie kitos.

743225

Audėjas ričių movėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audėjas ričių movėjas

Description:

743226

Audimo meistras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audimo meistras

Description:

743227

Audimo meistro padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audimo meistro padėjėjas

Description:
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743228

Audimo pameistrys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audimo pameistrys

Description:

743229

Gaminių, pusgaminių ir audinių komplektuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gaminių, pusgaminių ir audinių komplektuotojas

Description:

7433

Siuvėjai ir kepurininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Siuvėjai ir kepurininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Siuvėjai ir kepurininkai siuva kostiumus, sukneles ir kitą Explanatory
aprangą iš tekstilės, odos ir kitų medžiagų, išskyrus
notes:
kailius, persiuva ir taiso drabužius, gamina skrybėles
arba dalyvauja gaminant gatavus drabužius.
Atliekamos užduotys: (a) paltų, apsiaustų, kostiumų,
sijonų, marškinių, palaidinių, apatinių drabužių, baltinių
ir kitų drabužių siuvimas, dažniausiai pagal klientų
užsakymus; (b) dalyvavimas gaminant gatavus
drabužius; (c) galvos apdangalų gaminimas; (d)
drabužių persiuvimas ir taisymas; (e) kostiumų,
naudojamų teatro, televizijos ar filmų pastatymuose,
siuvimas ir priežiūra; (f) panašių užduočių atlikimas; (g)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 7433 01 Skrybėlių formų
gamintojas 7433 02 Moteriškų drabužių siuvėjas 7433
03 Moteriškų teatro drabužių siuvėjas 7433 04
Palaidinių siuvėjas

743301

Skrybėlių formų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skrybėlių formų gamintojas

Description:

743302

Moteriškų drabužių siuvėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Moteriškų drabužių siuvėjas

Description:

743303

Moteriškų teatro drabužių siuvėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Moteriškų teatro drabužių siuvėjas

Description:
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743304

Palaidinių siuvėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Palaidinių siuvėjas

Description:

743305

Skrybėlių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skrybėlių gamintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris dirba skrybėles. Jis konstruoja ir kuria
Explanatory
skrybėlių modelius, rūšiuoja, vertina ir atrenka tinkamas notes:
gamybai medžiagas, jas sukerpa į atskiras detales, jas
pažymi, derina ir susiuva, lygina, susiūtiems gaminiams
suteikia formą. Po to jas puošia ar kitaip dailina.
Gamindamas kailinius galvos apdangalus, skrybėlių
gamintojas valo, apkarpo, skalbia, dažo, šukuoja ir
apdoroja odą ir kailius. Jis turi išmanyti įvairių siuvimo
mašinų, odos ar kailių karpymo ir skėlimo mašinų,
skrybėlių formavimo įrangos ir kitų naudojamų
instrumentų veikimo principus, mokėti naudotis
rankiniais instrumentais. Sėkmingai veiklai reikalingi
darbo rankomis įgūdžiai, tikslumas ir kantrybė, meninis
ir estetinis skonis.

743306

Korsetų ir korsetinių gaminių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Korsetų ir korsetinių gaminių gamintojas

Description:

743307

Moteriškų drabužių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Moteriškų drabužių gamintojas

Description:

743308

Moteriškų baltinių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Moteriškų baltinių gamintojas

Description:

743309

Marškinių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Marškinių gamintojas

Description:
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743310

Perukų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Perukų gamintojas

Description:

743311

Moteriškų skrybėlių dirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Moteriškų skrybėlių dirbėjas

Description:

743312

Kepurininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kepurininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gamina moteriškas skrybėles iš įvairių medžiagų: fetro, Explanatory
šilko, aksomo, šiaudų: kuria savo arba kopijuoja esamus notes:
modelius; pagal brėžinius bei savo dizainą sukerpa
medžiagą; tempia ir išlygina medžiagą, iš kurios
gaminamas galvos apdangalas; rankomis arba
siuvamąja mašina susiuva dalis; apdailina kraštus,
papuošia savo nuožiūra arba pagal eskizus. Skrybėles
gali gaminti pagal individualius užsakymus bei
pertvarkyti arba atnaujinti jau naudotas.

743313

Persiuvėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Persiuvėjas

Description:

743314

Siuvėjas pagal užsakymus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Siuvėjas pagal užsakymus

Description:

743315

Klientui pritaikomų drabužių pusgaminių siuvėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Klientui pritaikomų drabužių pusgaminių siuvėjas

Description:

743316

Drabužių siuvėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Drabužių siuvėjas

Description:
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743317

Teatro drabužių siuvėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teatro drabužių siuvėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Siuvėjas, kuris siuva teatro drabužius, sukurtus pagal
Explanatory
teatro spektaklių ir kino filmų modelius, kartais taip pat notes:
ir liturginėms progoms. Pagal dailininko eskizus
gamina kostiumus ir kostiumų dalis, įvairius aksesuarus
teatro ir kino filmų aktoriams ar kitiems menininkams,
šokių ansambliams. Siuva liturginę aprangą. Gali pasiūti
folklorinius kostiumus nacionalinėms šventėms.
Pagrindiniai darbo įrankiai: siuvamosios mašinos,
adatos, siūlai, žirklės ir kiti instrumentai. Teatro
drabužių siuvėjas dirba siuvimo dirbtuvėse. Reikalingas
estetinis jautrumas, aritmetiniai įgūdžiai ir apskritai
reikia turėti miklias rankas, domėtis kostiumo istorija,
folkloru bei etnografija.

743318

Scenos ir studijos drabužių tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Scenos ir studijos drabužių tvarkytojas

Description:

743319

Modeliuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Modeliuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Modeliuotojai modeliuoja ir konstruoja vyriškus,
Explanatory
moteriškus ir vaikiškus viršutinius drabužius, daro jų
notes:
iškarpas arba perdaro drabužį: kuria modelį arba pagal
pirkėjo išmatavimus ir reikalavimus parenka standartinį;
turi nusimanyti apie žmogaus kūno sandarą, figūrų
tipus, išmanyti matavimo taisykles, lengvųjų ir viršutinių
moteriškų, vyriškų ir vaikiškų drabužių pagrindines
įvairaus kirpimo konstrukcijas, piešimo ir modeliavimo
pagrindus, iškarpų darymo ir sukirpimo technines
sąlygas; turi mokėti proporcingai piešti drabužių
modelius, nustatyti figūros tipą, parinkti tinkamą
modelį, konstrukciją, derinti spalvas; išmanyti
primatavimo tvarką, sutartinius žymėjimus; turi gerai
išmanyti gaminių pavadinimus, detales, siuvėjo darbo
operacijų atlikimo technologiją. Gali taisyti drabužius.

743320

Kepurių modeliuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kepurių modeliuotojas

Description:

743321

Atraižų rūšiuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Atraižų rūšiuotojas

Description:
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743322

Drabužininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Drabužininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris tvarko, pritaiko ar taiso aktorių kostiumus. Explanatory
Rengia, perdaro ir taiso teatro ir kino filmų aktorių
notes:
kostiumus ir aksesuarus. Užtikrina drabužių saugojimą,
vežimą ir pakavimą. Tvarko jų apskaitos dokumentus ir
teikia pasiūlymus dėl naujų pirkimo. Drabužininkas
dažniausiai dirba teatruose, televizijos ir kino studijose,
drabužių demonstravimo įstaigose ir kitose vietose.
Kartais drabužininko veiklos sritis gali sutapti su
siuvėjo, nes drabužininkui gali tekti dirbti su tokiai
įrankiais kaip, pavyzdžiui, lygintuvas, adata ir siūlais,
siuvamąja mašina.

743323

Pareigininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pareigininkas

Description:

743324

Vyriškų drabužių siuvėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyriškų drabužių siuvėjas

Description:

7434

Kailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai siuva, taiso, Explanatory
atnaujina drabužius ir kitus gaminius iš kailių arba
notes:
dalyvauja gaminant gatavus kailinius drabužius.
Atliekamos užduotys: (a) išdirbtų kailių parinkimas,
ištempimas, tvarkymas pritaikant pagal pasirinktą
drabužio ar kito gaminio modelį; (b) apsiaustų, švarkų
ir kitų kailinių drabužių bei gaminių siuvimas; (c)
dalyvavimas gaminant gatavus kailinius drabužius; (d)
kailių ir odų išėmimas iš senų drabužių, medžiagų
klijavimas prie kailinių apsiaustų vidaus bei kailinių
drabužių tvarkymas; (e) kailinių drabužių ir kitų kailinių
gaminių atnaujinimas, persiuvimas ir taisymas; (f)
panašių užduočių atlikimas; (g) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7434
01 Kailių sukirpėjas 7434 02 Kailinių gaminių siuvėjas
7434 03 Kailininkas 7434 04 Kailių derintojas

743401

Kailių sukirpėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailių sukirpėjas

Description:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

1 093/1 365

LPK-2005

Aiškinamosios
pastabos:

Sukerpa kailius, skirtus kailinių dirbinių, drabužių,
Explanatory
galvos apdangalų siuvimui arba jų taisymui: parenka
notes:
reikalingus kailius, patikrina jų kokybę, jei randa
defektus, žino, kaip juos pašalinti; patikrina, ar visos
dalys gerai dera, tuomet pagal brėžinius, naudodamas
lekalą, sukerpą pasirinktus kailiukus; kirpdami sukirpėjai
naudoja žirkles, specialius peilius, nešiojamąsias
elektrines sukirpimo žirkles arba sukirpimo mašiną;
kirpdamas stengiasi, kad vienos kailinės dalies kraštai
(plaukai) sutaptų ir nepersiklotų su kita dalimi, kad
pagamintas daiktas, pasiūtas drabužis būtų estetiškas;
išmano kailinių dalių sujungimo pagal aukštį, spalvą,
atspalvį, plauką būdus; gali suderinti ir sukirpti detales
iš įvairių kailiukų; kontroliuoja sukirptų detalių kokybę,
pastebėjęs defektus, juos pašalina. Gali atlikti kailių
rūšiuotojo ar derintojo darbą.

743402

Kailinių gaminių siuvėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailinių gaminių siuvėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kailinių gaminių siuvėjai siuva, taiso, atnaujina
Explanatory
drabužius ir kitus gaminius iš kailių. Svarbiausios
notes:
profesinės veiklos kryptys: kailių parinkimas,
ištempimas, sukirpimas pritaikant pasirinktam drabužio
ar kito gaminio modeliui bei kitų gaminių siuvimas,
kailinių drabužių, senų drabužių kailių atnaujinimas.
Kailinių gaminių siuvėjai siuva kailinius arba atlieka
sudėtingas kailinių ir kitų kailių dirbinių siuvimo
operacijas. Užbaigia kailio dirbinį siūdami rankomis
arba siuvamąja mašina. Kailinių drabužių siuvėjai turi
išmanyti kailinių drabužių asortimentą, konstrukciją,
siuvimo būdus, nusimanyti apie specialias ir
universalias siuvimo mašinas bei įrenginius ir taisyti
smulkius jų gedimus, nustatyti galimų siuvimo defektų
priežastis, juos ištaisyti. Kailinių gaminių siuvėjai dirba
patalpose: siuvimo ateljė, individualaus siuvimo,
buitinio aptarnavimo, siuvimo įmonėse. Darbas yra
sėdimas.

743403

Kailininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kailių gaminių siuvėjai siuva, taiso, atnaujina drabužius Explanatory
ir kitus gaminius iš kailių: siuva kailinius arba atlieka
notes:
sudėtingas kailinių ir kitų kailių dirbinių siuvimo
operacijas; taiso kailinių defektus. Kailinių drabužių
siuvėjai turi išmanyti kailinių drabužių asortimentą,
konstrukciją, siuvimo būdus, nusimanyti apie specialias
ir universalias siuvimo mašinas bei įrenginius ir ištaisyti
smuklius jų gedimus. Užbaigia kailio dirbinį siūdamas
rankomis.

743404

Kailių derintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailių derintojas

Description:

Aiškinamosios

Derina kailius pagal spalvą, atspalvį, didumą ar

Explanatory
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pastabos:

tankumą: atrenka kailiukus, atitinkančius vienas kitą
pagal plauko ilgį, spalvą, atspalvį; ruošia kailiukus
panaudojimui: valo, šukuoja, šalina defektus, gali
pailginti kailiuko plauką. Rūšiuoja, pritaiko ir suderina
kailiukus, gali specializuotis pagal kailių rūšį.

743405

Kailių sukabintojas sąvaržomis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailių sukabintojas sąvaržomis

Description:

7435

Tekstilės, odos ir kitų medžiagų sukirpėjai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Tekstilės, odos ir kitų medžiagų sukirpėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tekstilės, odos ir kitų medžiagų sukirpėjai gamina
Explanatory
drabužių šablonus, pagal juos pažymi ir sukerpa
notes:
audinius, odą ir kitas drabužių, pirštinių ir kitų gaminių
siuvimui naudojamas medžiagas. Atliekamos užduotys:
(a) šablonų, naudojamų siuvant kostiumus, sukneles,
marškinius, palaidines, pirštines, skrybėles, kepures ir
kitus drabužius, piešimas ir paruošimas; (b) šablonų
perkėlimas ant medžiagų, odos ir kitų panašių
medžiagų, kad būtų galima sukirpti; (c) medžiagų
sukirpimas pagal drabužių, pirštinių ir kitų gaminių
šablonų kontūrus; (d) šablonų gaminimas, audinio
žymėjimas ir sukirpimas gaminant kitus gaminius,
pavyzdžiui, minkštas baldų dalis, brezentinius gaminius
ar skėčius; (e) panašių užduočių atlikimas; (f)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 7435 01 Drabužių sukirpėjas 7435
02 Pirštinių sukirpėjas 7435 03 Čiužinių sukirpėjas 7435
04 Burių sukirpėjas

743501

Drabužių sukirpėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Drabužių sukirpėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Drabužių sukirpėjai kerpa vienetines arba
Explanatory
daugiasluoksnes medžiagos dalis, kurios bus
notes:
naudojamos drabužiams siūti: medžiaga kerpama
naudojant lekalus arba brėžinius; drabužių sukirpėjas
turi išmanyti lengvųjų drabužių konstravimo ir
sukirpimo būdus; išmanyti lengvųjų drabužių sukirpimo
pagrindus; išmanyti gaminio detalėse naudojamus
sutartinius žymėjimus ir kreida užrašytus ženklus; darbo
vietos organizavimo reikalavimus; patikrinti ir nustatyti
kirpinių bei gaminių kokybę, šalinti pasitaikančius
defektus gaminio apdirbimo metu. Medžiagoms
sukirpti sukirpėjai naudoja žirkles, specialius peilius,
nešiojamuosius elektrinius pjaustymo ir sukirpimo
įtaisus arba sukirpimo mašiną. Drabužių sukirpėjai turi
nusimanyti apie žmogaus kūno sandarą, figūrų tipus,
žinoti matavimo taisykles, lengvųjų ir viršutinių
moteriškų, vyriškų ir vaikiškų drabužių pagrindines
įvairaus kirpimo konstrukcijas, piešimo ir modeliavimo
pagrindus, iškarpų darymo, dauginimo ir sukirpimo
technines sąlygas. Gali specializuotis sukerpant tik
moteriškus ar vyriškus arba vaikiškus drabužius.
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743502

Pirštinių sukirpėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pirštinių sukirpėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Sukirpėjai kerpa vienetines arba daugiasluoksnes
Explanatory
medžiagos dalis, kurios bus naudojamos pirštinėms
notes:
siūti: medžiagai sukirpti naudoja lekalus arba brėžinius;
kirpdami medžiagas sukirpėjai naudoja žirkles,
specialius peilius, nešiojamuosius elektrinius pjaustymo
ir sukirpimo įtaisus arba sukirpimo mašiną; išmano
gaminio detalėse naudojamus sutartinius žymėjimus ir
kreida užrašytus ženklus; sukirpėjai turi nusimanyti apie
pagrindines įvairaus kirpimo konstrukcijas, išmanyti
matavimo taisykles, iškarpų darymo, dauginimo ir
sukirpimo technines sąlygas. Gali specializuotis
sukerpant tik pirštuotas pirštines.

743503

Čiužinių sukirpėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Čiužinių sukirpėjas

Description:

743504

Burių sukirpėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Burių sukirpėjas

Description:

743505

Palapinių sukirpėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Palapinių sukirpėjas

Description:

743506

Skėčių sukirpėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skėčių sukirpėjas

Description:

743507

Apmušalų sukirpėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apmušalų sukirpėjas

Description:
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743508

Žakardinio rašto kopijuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žakardinio rašto kopijuotojas

Description:

743509

Drabužių žymėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Drabužių žymėtojas

Description:

743510

Kepurių iškarpų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kepurių iškarpų gamintojas

Description:

743511

Kailinių iškarpų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailinių iškarpų gamintojas

Description:

743512

Drabužių iškarpų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Drabužių iškarpų gamintojas

Description:

743513

Pirštinių iškarpų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pirštinių iškarpų gamintojas

Description:

743514

Skrybėlių iškarpų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skrybėlių iškarpų gamintojas

Description:

743515

Čiužinių iškarpų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Čiužinių iškarpų gamintojas

Description:
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743516

Burių iškarpų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Burių iškarpų gamintojas

Description:

743517

Palapinių iškarpų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Palapinių iškarpų gamintojas

Description:

743518

Skėčių iškarpų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skėčių iškarpų gamintojas

Description:

743519

Apmušalų iškarpų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apmušalų iškarpų gamintojas

Description:

743520

Drabužių modeliuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Drabužių modeliuotojas

Description:

743521

Siuvėjas sukirpėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Siuvėjas sukirpėjas

Description:

743522

Tekstilės sukirpėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės sukirpėjas

Description:

7436

Siuvėjai, siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Siuvėjai, siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios

Siuvėjai, siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai

Explanatory
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pastabos:

susiuva sukirptus drabužius, taiso ir puošia drabužius,
pirštines ir kitus gaminius iš tekstilės, odos ir kitų
medžiagų rankiniu būdu arba naudodami
paprasčiausias siuvimo mašinas bei atlieka įvairias
panašias užduotis. Atliekamos užduotys: (a) įvairių
siuvimo operacijų atlikimas siuvant, taisant, persiuvant
tekstilės, odos ir kitus gaminius; (b) dekoratyvinių
elementų siuvinėjimas ant drabužių ar medžiagų; (c)
burių, palapinių, dangalų ir panašių gaminių siuvimas;
(d) skėčių surinkimas ir užtraukimas medžiaga; (e)
panašių užduočių atlikimas; (f) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7436
01 Siuvinėtojas 7436 02 Dirbtinių gėlių gamintojas
7436 03 Apdangalų gamintojas 7436 04 Kilimų
gamintojas

743601

Siuvinėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Siuvinėtojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Siuvinėtojas puošia gatavus drabužius ar medžiagas
Explanatory
rankomis arba mašina: rankomis siuvinėdami
notes:
siuvinėtojai puošia gatavų drabužių dalis ar medžiagas;
pirmiausia jie sutvirtina siuvinėjimo lanką ar rėmą, ant
kurio bus tempiama siuvinėjamoji medžiaga, ant
medžiagos pažymi siuvinėjimo linijas; pagal modelį ar
savo paruoštą eskizą keičia siūlų spalvą; siuvinėtojai ant
drabužio dalių ar medžiagų mašina atkuria
kompozicijos ornamentus, dirba standartinėmis vienos
ar kelių adatų siuvinėjimo mašinomis; turi išmanyti
siuvinėjimo mašinų paskirtį, jų veikimo principus,
priežiūros taisykles, siuvinėjimui naudojamų audinių ir
siūlų rūšis bei pagrindines savybes, siuvinėjimo
rankomis ir mašina techniką bei technologiją, mokėti
parinkti ir sudaryti piešinį gaminiui siuvinėti, didinti
arba mažinti piešinį, jį perkelti ant audinio, greitai ir
kokybiškai įvairia technika išsiuvinėti parinktą piešinį.
Paprastai siuvinėtojas specializuojasi vienos arba kelių
rūšių siuvinėjime.

743602

Dirbtinių gėlių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dirbtinių gėlių gamintojas

Description:

743603

Apdangalų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apdangalų gamintojas

Description:

743604

Kilimų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kilimų gamintojas

Description:
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743605

Burių, palapinių ir apdangalų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Burių, palapinių ir apdangalų gamintojas

Description:

743606

Palapinių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Palapinių gamintojas

Description:

743607

Lėlių ir kimštinių žaislų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lėlių ir kimštinių žaislų gamintojas

Description:

743608

Minkštų žaislų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Minkštų žaislų gamintojas

Description:

743609

Apmušalų siuvėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apmušalų siuvėjas

Description:

743610

Skėčių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skėčių gamintojas

Description:

743611

Siuvėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Siuvėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Siuvėjai siuvamąja mašina arba rankomis atlieka įvairias Explanatory
siuvimo operacijas. Siuvėjo amatas yra vienas iš
notes:
seniausių ir būtiniausių: jis taiso arba persiuva
drabužius iš tekstilės ar panašių medžiagų; rankomis
bei siuvamąja mašina atlieka siuvimo operacijas:
gaminius dygsniuoja, susiuva atskiras dalis, puošia,
siuvinėja. Siuvėjai turi išmanyti žmogaus figūros
ypatumus, drabužių stilius ir siluetus, spalvų derinimą,
vyriškų ir moteriškų viršutinių ir lengvųjų drabužių
asortimentą, siuvimo technologiją, naudojamų
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medžiagų tipus ir ypatumus, jų siuvimo savybes,
kirpimo metodus ir kt. Turi mokėti parinkti modelį
pagal figūros ypatumus, pamatuoti figūrą, sukonstruoti
ir sukirpti nesudėtingą gaminį, konstruoti, sukirpti ir
pasiūti vyriškus ir moteriškus drabužius, paruošti
drabužį primatavimui, primatuoti, dirbti įvairiomis
siuvamosiomis mašinomis ir laidyne, rasti ir šalinti
defektus, pataisyti smulkų siuvamosios mašinos
gedimą. Pagrindinės profesinės veiklos kryptys: paltų,
apsiaustų, kostiumų, sijonų, marškinių, palaidinių ir kitų
drabužių siuvimas pagal individualius užsakymus,
drabužių persiuvimas, taisymas, serijinis gatavų
drabužių siuvimas fabrikuose.
743612

Siuvėjas (susiuvantis atskiras dalis į visumą)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Siuvėjas (susiuvantis atskiras dalis į visumą)

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Susiuvėjas atlieka įvairias siuvimo operacijas siuvamąja Explanatory
mašina: siuva standartine arba specializuota su viena ar notes:
keliomis adatomis siuvamąja mašina, taiso ar atnaujina
drabužius, pirštines, kitus įvairiarūšius gaminius iš
tekstilės ar kitų panašių medžiagų: pradėdamas darbą
susiuvėjas pritaiko mašinai reikiamą adatą, parenka
reikiamos spalvos siūlus, nustato įtempimą, dygsnio
ilgį; susiuva dirbinį, sutvarko kraštelius, jį puošia ir
dekoruoja, nukarpo likusius siūlelius. Susiuvėjai turi
išmanyti universaliųjų ir specialiųjų siuvimo mašinų
sudedamąsias dalis, paprastų operacijų atlikimo seką,
siuvimo medžiagas, jų struktūrą ir savybes, kokybės
reikalavimus skirtingo asortimento siuviniams. Turi
mokėti paruošti mašinas darbui, jas deramai
eksploatuoti, valyti ir tepti, įverti siūlą, keisti adatą, siūti
skirtingų audinių rūšių siuvinius kuo efektyviau
pritaikydami įrenginius, skirti medžiagas ir jas naudoti
pagal paskirtį.

743613

Avalynės siuvėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avalynės siuvėjas

Description:

743614

Palapinių siuvėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Palapinių siuvėjas

Description:

743615

Tekstilės gaminių siuvėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės gaminių siuvėjas

Description:
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743616

Skrybėlių siuvėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skrybėlių siuvėjas

Description:

743617

Odos gaminių siuvėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odos gaminių siuvėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Odos siuvėjai siuva, taiso, atnaujina drabužius ir kitus
Explanatory
gaminius iš odos. Svarbiausios profesinės veiklos
notes:
kryptys: odos parinkimas, ištempimas, sukirpimas pagal
drabužio ar kito gaminio pasirinktą modelį bei kitų
gaminių siuvimas, odinių drabužių ar senų drabužių
odų atnaujinimas. Odinių drabužių siuvėjai atlieka
operacijas rankomis bei specialiosiomis odos siuvimo
mašinomis bei įrankiais, taiso ar atnaujina odinius
drabužius ir pirštines, susiuva detales, atlenkia
kraštelius, prisiuva sagas. Gali puošti ar siuvinėti
dygsneliu odos dirbinius arba odines pirštines. Odos
gaminių siuvėjai turi išmanyti gaminių fasonus, dydžius
ir paskirtį, medžiagų savybes, gatavų gaminių technines
sąlygas ir technologinių operacijų atlikimo būdus. Odos
gaminių siuvėjai dirba patalpose: siuvimo ateljė,
individualaus siuvimo, buitinio aptarnavimo, siuvimo
įmonėse. Darbas yra sėdimas.

743618

Čiužinių siuvėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Čiužinių siuvėjas

Description:

743619

Burių siuvėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Burių siuvėjas

Description:

7437

Baldų apmušėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Baldų apmušėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Baldų apmušėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
Explanatory
aptraukia baldus medžiaga, gamina čiužinius, gamina ir notes:
puošia interjerą tekstile, oda ir panašiomis
medžiagomis. Atliekamos užduotys: (a) spyruoklių
tvirtinimas prie baldų rėmų, jų uždengimas, kad būtų
nepavojingos, baldų rėmų užpildymas kamšalu ir
aptraukimas medžiaga; (b) transporto priemonių,
pavyzdžiui, automobilių, autobusų, traukinių, lėktuvų,
sėdynių ir kitų baldų apdangalų ir priegalvių
pritaikymas ir tvirtinimas; (c) čiužinių siuvimas; (d)
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minkštų baldų dalių derinimas ir gaminimas, interjero
dekoravimas tekstile, oda ir panašiomis medžiagomis;
(e) panašių užduočių atlikimas; (f) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 7437
01 Patalynės gamintojas 7437 02 Atskirų minkštųjų
baldų gamintojas 7437 03 Čiužinių gamintojas 7437 04
Antklodžių gamintojas
743701

Patalynės gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Patalynės gamintojas

Description:

743702

Atskirų minkštųjų baldų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Atskirų minkštųjų baldų gamintojas

Description:

743703

Čiužinių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Čiužinių gamintojas

Description:

743704

Antklodžių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Antklodžių gamintojas

Description:

743705

Minkštųjų baldų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Minkštųjų baldų gamintojas

Description:

743706

Lėktuvų salonų apmušėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lėktuvų salonų apmušėjas

Description:

743707

Automobilių salonų apmušėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automobilių salonų apmušėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris automobilių luboms, durims ir sienoms
parenka garso ir šilumos izoliuojamąsias medžiagas.
Naudoja eskizus, išmatuoja atskirų automobilio salono

Explanatory
notes:
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dalių matmenis ir pagal juos iš apmušalinės medžiagos
iškerpa reikiamas apmušalų dalis. Sėdynėms pritaiko
spyruokles, minkštus įklotus, iškerpa sėdynių
apdangalų formas ir parenka jų medžiagą. Gali
sumontuoti grindų dangą, kitus automobilio salono
apdailos elementus (užuolaidas, stogo dangą). Gali
naudoti jau paruoštas, pasiūtas ir apdailintas interjero
dalis. Gali dirbti automobilių techninės priežiūros ir
remonto įmonėse arba savo individualioje įmonėje.
Sėkmingą darbą lemia žinios apie atliekamų darbų
technologijas ir darbų atlikimo tvarką, naudojamų
medžiagų savybes, naudojamų įrankių ir įrenginių
paskirtį, minkštų baldų ir lengvųjų automobilių salonų
ardymą ir restauravimą. Labai svarbu tokios asmenybės
savybės kaip spalvų skyrimas, meninis skonis, pirštų ir
rankų judesių tikslumas ir vikrumas, kruopštumas,
kūrybingumas, išradingumas, ištvermė monotoniškam
darbui.
743708

Baldų apmušėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Baldų apmušėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris apmuša baldus ir atlieka jų puošybos
Explanatory
darbus. Jis mechaniniu ir rankiniu būdu sukerpa
notes:
apmušalines medžiagas, parengia, apdoroja ir pritaiko
kamšalines medžiagas, sujungia ir tvirtina apmušamų
baldų spyruokles, išskleidžia kamšalines medžiagas ir
jas pridygsniuoja. Apmušalus siuva mašinomis ir
rankomis, juos velka ant baldų, paruošia puošybos
medžiagas, pagal pateiktus brėžinius ar savo sukurtą
eskizą puošia tvarkomus baldus. Jis taiso apmušalus ir
atnaujina baldus, taip pat apmušalais padengia
automobilių sėdynes. Jis gali dirbti apmušalų
dirbtuvėse. Kai kurios darbo vietos būna triukšmingos
ir dulkėtos. Dažniausiai naudojamos darbo priemonės
yra siuvamoji ir sukirpimo mašinos, specialiosios
siuvimo ir apmušalų priemonės, rankiniai įrankiai,
piešimo ir matavimo priemonės. Naudojamos
medžiagos – tekstilė, natūrali ar dirbtinė oda. Sėkmingą
darbą lemia gera rega ir fizinė ištvermė, estetinė
nuojauta, erdvinė vaizduotė, gebėjimas dirbti su
žmonėmis.

743709

Geležinkelio vagonų salonų apmušėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geležinkelio vagonų salonų apmušėjas

Description:

743710

Minkštųjų baldų apmušėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Minkštųjų baldų apmušėjas

Description:
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743711

Transporto priemonių salonų apmušėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto priemonių salonų apmušėjas

Description:

743712

Apmušėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apmušėjas

Description:

744

Kailiadirbiai, odininkai, batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kailiadirbiai, odininkai, batsiuviai ir giminiškų profesijų
darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kailiadirbiai, odininkai, batsiuviai ir giminiškų profesijų Explanatory
darbininkai apdirba kailius ir vilnos žaliavas tolesniam
notes:
naudojimui, ruošia odą, gamina ir taiso avalynę ir kitus
gaminius iš natūralios ar dirbtinės odos, išskyrus
drabužius, kepures ir pirštines, arba gamina įvairius
gaminius iš odos ir panašių medžiagų. Pagrindinės
atliekamos užduotys: kailių ir vilnos žaliavų paruošimas,
kad iš jų būtų galima gaminti drabužius ir kitus
gaminius rankiniu būdu ar naudojant paprastus
įrankius; odos paruošimas; avalynės ir kitų odinių ar
panašių gaminių, išskyrus drabužius, kepures, skrybėles
ir pirštines, gaminimas ir taisymas. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Šios
grupės profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius:
7441 Kailiadirbiai ir odininkai 7442 Batsiuviai ir
giminiškų profesijų darbininkai Profesijos priskiriamos
8 pagrindinei grupei ”Įrenginių, mašinų operatoriai ir
surinkėjai”, jei pagrindinis dalykas, kurio reikia darbo
užduotims atlikti, yra mechanizmų ir mašinų, kurios
valdomos ar su kuriomis dirbama, išmanymas ir
patyrimas šioje srityje. Profesijos priskiriamos 9
pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti darbininkai“, jei
atliekamos užduotys yra paprastos ir kasdieninės, jei
joms atlikti dažniausiai reikia rankinio naudojimo
įrankių, fizinių pastangų, jei ankstesnis patyrimas ar
darbo išmanymas nėra būtini dalykai, kai reikia tik
minimalios asmeninės iniciatyvos ar sprendimų.

7441

Kailiadirbiai ir odininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kailiadirbiai ir odininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kailiadirbiai ir odininkai paruošia bei išdirba kailius ir
vilnos žaliavas drabužių ir kitų gaminių siuvimui bei
išdirba odą. Atliekamos užduotys: (a) kailių ir odų
rūšiavimas; (b) mėsos likučių ir riebalų valymas nuo
kailių prieš rauginimą; (c) šerių ir mėsos pašalinimas
nuo odų; (d) ilgų, šiurkščių plaukų pašalinimas nuo
kailių ir kailių plaukų ilgio sulyginimas; (e) mašinų,
kuriomis oda atskiriama nuo kraštų, valdymas; (f) odos

Explanatory
notes:
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žaliavos apdirbimas; (g) kailių dažymas; (h) odos
išdirbimas ir dažymas; (i) išdirbtų kailių tempimas ir
lyginimas; (j) panašių užduočių atlikimas; (k)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 7441 01 Odos šlifuotojas 7441 02
Kailių klasifikuotojas 7441 03 Odos klasifikuotojas 7441
04 Odadirbys
744101

Odos šlifuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odos šlifuotojas

Description:

744102

Kailių klasifikuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailių klasifikuotojas

Description:

744103

Odos klasifikuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odos klasifikuotojas

Description:

744104

Odadirbys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odadirbys

Description:

744105

Kailių apdailininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailių apdailininkas

Description:

744106

Plaukų nuo odos žaliavos šalintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plaukų nuo odos žaliavos šalintojas

Description:

744107

Kailių parinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailių parinkėjas

Description:
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744108

Odos dažytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odos dažytojas

Description:

744109

Kailių dažytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailių dažytojas

Description:

744110

Odos kubile dažytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odos kubile dažytojas

Description:

744111

Kailių kubile dažytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailių kubile dažytojas

Description:

744112

Dažytojas atspalvio suteikėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dažytojas atspalvio suteikėjas

Description:

744113

Dažytojas atspalvio suteikėjas purkštuvu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dažytojas atspalvio suteikėjas purkštuvu

Description:

744114

Kailių ir odų ruošėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailių ir odų ruošėjas

Description:

744115

Kailių rūšiuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailių rūšiuotojas

Description:
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744116

Odų rūšiuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odų rūšiuotojas

Description:

744117

Odų kaišėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odų kaišėjas

Description:

744118

Kailių kaišėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailių kaišėjas

Description:

744119

Odų kaišėjas ir plaukų šalintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odų kaišėjas ir plaukų šalintojas

Description:

744120

Kailių kaišėjas ir plaukų šalintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailių kaišėjas ir plaukų šalintojas

Description:

744121

Kailių raugintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailių raugintojas

Description:

744122

Odlupys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odlupys

Description:

744124

Odų sūdytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odų sūdytojas

Description:
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744125

Kailio plaukų pešiotojas apdailininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailio plaukų pešiotojas apdailininkas

Description:

744126

Odos poliruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odos poliruotojas

Description:

744128

Kailių skutėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailių skutėjas

Description:

744129

Odų atskyrėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odų atskyrėjas

Description:

744130

Kailiadirbys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailiadirbys

Description:

744131

Odos tempėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odos tempėjas

Description:

744132

Kailių tempėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailių tempėjas

Description:

744134

Kailių žaliavos ir gaminių matuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailių žaliavos ir gaminių matuotojas

Description:
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744135

Kailių šukuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailių šukuotojas

Description:

744136

Komplektuotojas-apskaitininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Komplektuotojas-apskaitininkas

Description:

744137

Kailiaraugių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailiaraugių gamintojas

Description:

744138

Medžiagų ruošėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medžiagų ruošėjas

Description:

7442

Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai gamina ir
Explanatory
taiso standartinę ar specialiąją avalynę, iš natūralių ir
notes:
dirbtinių odų gamina galanterijos gaminius, pavyzdžiui,
lagaminus, rankines ir diržus, išskyrus odinius
drabužius, skrybėles ir pirštines, arba dalyvauja
gaminant avalynę ir panašius gaminius. Atliekamos
užduotys: (a) šablonų, pagal kuriuos kerpamos batų
dalys, gamyba; (b) batų dalių kirpimas, paruošimas ir
suderinimas; (c) batų dalių susiuvimas; (d) standartinės
ar ortopedinės avalynės siuvimas pagal individualius
užsakymus; (e) kitos specialios avalynės siuvimas pagal
užsakymus; (f) kokybės tikrinimas ir avalynės apdaila;
(g) avalynės taisymas; (h) specialių gaminių, pavyzdžiui,
balnų, pakinktų, lagaminų, rankinių, portfelių, odinių
krepšių ir kitų aksesuarų, gamyba ir taisymas; (i) odinių
gaminių dalių sukirpimas, sudėjimas ir pamušimas; (j)
odinių gaminių dalių sudygsniavimas ar susiuvimas
rankomis ar mašina; (k) panašių užduočių atlikimas; (l)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 7442 01 Avalynės kulnų
poliruotojas 7442 02 Batviršių poliruotojas 7442 03
Batviršių aptraukėjas 7442 04 Avalynės rantjuosčių
formuotojas
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744201

Avalynės kulnų poliruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avalynės kulnų poliruotojas

Description:

744202

Batviršių poliruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Batviršių poliruotojas

Description:

744203

Batviršių aptraukėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Batviršių aptraukėjas

Description:

744204

Avalynės rantjuosčių formuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avalynės rantjuosčių formuotojas

Description:

744205

Batsiuvys taisytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Batsiuvys taisytojas

Description:

744206

Avalynės sukirpėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avalynės sukirpėjas

Description:

744207

Avalynės užsegimų sukirpėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avalynės užsegimų sukirpėjas

Description:

744208

Odos sukirpėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odos sukirpėjas

Description:

Aiškinamosios

Įvairių dirbinių gamybai karpo arba pjausto odą

Explanatory
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pastabos:

dalimis: parenka odą, ištiesia ant darbastalio, naudojasi notes:
lekalais bei brėžiniais; sukirpėjai naudoja žirkles,
specialius peilius, elektrinius pjaustymo ir sukirpimo
įtaisus arba sukirpimo mašiną; rūpinasi optimaliu
žaliavų bei įrenginių panaudojimu, gamybos proceso
tinkamumu ekologijos reikalavimų požiūriu; privalo
išmanyti įvairių odų ir pusgaminių topografiją, turi
mokėti reguliuoti pjaustymo mašiną, kontroliuoti į
detales (iškarpas) karpomos odos kokybę; moka
nustatyti defektus ir išmano jų pašalinimo būdus. Gali
specializuotis pjaustyti odą rankiniu būdu arba mašina.

744209

Avalynės kilpininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avalynės kilpininkas

Description:

744210

Avalynės apdailininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avalynės apdailininkas

Description:

744211

Avalynės puspadžių surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avalynės puspadžių surinkėjas

Description:

744212

Batviršių surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Batviršių surinkėjas

Description:

744213

Batviršių lankstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Batviršių lankstytojas

Description:

744214

Avalynės puspadžių rūšiuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avalynės puspadžių rūšiuotojas

Description:
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744215

Kurpius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kurpius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pritvirtina avalynės viršutinės dalies detales prie
vidpadžio, paruošia susiuvimui; pritaiko vidpadį prie
kurpalio, pritvirtina kurpalį prie laikiklio; mašina
užtempia viršutinę avalynės dalį ant kurpalio, suteikia
reikiamą formą; patikrina, ar nėra nelygumų viršutinės
detalės užkulnyje ir kojos pirštų vietoje; privalo
išmanyti įvairios avalynės rūšis, dydžius, gamybai
naudojamų medžiagų savybes, operacijų vykdymui
keliamus reikalavimus. Gali specializuotis vienoje ar
keliose kurpalių gamybos operacijose.

Explanatory
notes:

744216

Avalynės gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avalynės gamintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Avalynės gamintojai gamina standartinę ir specialiąją
Explanatory
avalynę: pagal dailininkų eskizus arba individualius
notes:
užsakymus gamina įvairių tipų avalynę; pamatuoja
kliento koją, parenka kurpalį, sukonstruoja avalynės
detales ir padaro jų lekalus; parenka avalynei
medžiagas, pagal lekalus išpjauna avalynės viršaus ir
apačios detales, susiuva batviršio (avalynės viršaus)
detales, prie kurpalio pritvirtina vidpadį ir užtraukia
batviršį; pritvirtina avalynės apačios detales (padą,
pakulnę, pakalą), išima kurpalį; atlieka avalynės apdailą.
Svarbiausios avalynės gamintojų veiklos kryptys:
standartinės, specialiosios bei avalynės pagal
individualius užsakymus detalių išpjovimas, batviršio
formavimas, avalynės apačios tvirtinimas, avalynės
apdaila. Avalynės gamintojai turi išmanyti svarbiausias
natūralių odų bei kitokių medžiagų, skirtų avalynės
gamybai, savybes, kurpalių parinkimo ir paruošimo
taisykles, kurpalių konstrukciją, tipus, žmogaus pėdos
anatomiją, avalynės modeliavimą ir konstravimą,
naudojamų įrankių ir įrenginių paskirtį bei veikimo
principus. Turi mokėti pamatuoti žmogaus pėdą,
parinkti avalynei reikiamas medžiagas, išpjauti avalynės
detales, pagaminti avalynę.

744217

Ortopedinės avalynės gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ortopedinės avalynės gamintojas

Description:

744218

Avalyninkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avalyninkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Avalyninkai atlieka smulkų, vidutinį ir didelį avalynės
Explanatory
taisymą: taiso odinę, guminę ir kitokią avalynę; nuima
notes:
sunešiotą puspadį ir pakalą, šalina nunešiotas detales ir
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parenka naujas; pritvirtina pakulnes, prireikus uždeda
ant batviršio lopinėlį, apdailina, nublizgina. Avalyninkai
taiso avalynę įvairiais metodais: klijuoja, kala bei siuva
rankomis ir mašina. Avalyninkai naudoja rankinius
įrankius ir mašinas. Labiausiai paplitę rankiniai įrankiai:
peiliai, plaktukai, ylos ir peiliai odai pjauti. Naudojamos
mašinos: siuvamosios, pakulnės prikalimo, akučių
įstatymo, padų prisiuvimo ir kt. Avalyninkai turi
išmanyti pagrindines natūralių odų ir dirbtinių
medžiagų, skirtų avalynės viršaus ir apačios detalėms,
savybes, pagrindines pagalbinių medžiagų ir furnitūros
savybes, kurpalių parinkimo ir paruošimo taisykles,
atsižvelgdamas į avalynės dydį ir formą turi mokėti
ekonomiškai parinkti ir naudoti taisymui skirtas
medžiagas, išpjautas detales pritaikyti taisomai
avalynei, pagaląsti ir suderinti įrankius bei
instrumentus, patikrinti darbo kokybę. Gali
specializuotis, pavyzdžiui, keisti padą.
744219

Pakinktų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pakinktų gamintojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Rankiniu būdu ar naudodamas siuvimo mašiną gamina Explanatory
pakinktus: parenka odą ir pagal brėžinius ją sukerpa į
notes:
atitinkamas dalis; siuva, klijuoja ar kitokiais būdais,
jungdamas ir naudodamas kitas medžiagas (pvz.
brezentą), atlieka pakinktų gamybos operacijas; jungia
plokščias odines, gumines, vilnones ar iš veltinio
iškirptas juostas, taip pat gali iškirpti apvalius odinius
diržus, kurių nereikia klijuoti; suteikia reikiamą formą,
apdailina ir susiuva atskiras dalis, išgręžia arba praduria
skylutes, nudažo reikiama spalva, pritaiko metalines
detales; susiuvant detales, reguliuoja siūlo įtempimą,
dygsnio žingsnį, atstumą tarp siuvamų detalių kraštų;
dygsnis turi būti lygus, be įtrūkių, praleidimų, kad
atitiktų technologinius reikalavimus. Gali taisyti arba
ornamentuoti pakinktus ar odinius apmušalus.

744220

Arklio pavalkų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Arklio pavalkų gamintojas

Description:

744221

Odinių dirbinių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odinių dirbinių gamintojas

Description:

744222

Balnų pagalvėlių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Balnų pagalvėlių gamintojas

Description:
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744223

Balnų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Balnų gamintojas

Description:

744224

Sportinės avalynės gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sportinės avalynės gamintojas

Description:

744225

Chirurginės avalynės gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Chirurginės avalynės gamintojas

Description:

744226

Botagų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Botagų gamintojas

Description:

744227

Avalynės iškarpų gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avalynės iškarpų gamintojas

Description:

744228

Avalynės blizgintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avalynės blizgintojas

Description:

744229

Avalynės puspadžių ruošėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avalynės puspadžių ruošėjas

Description:

744230

Batviršių ruošėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Batviršių ruošėjas

Description:
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744231

Avalynės puspadžių presuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avalynės puspadžių presuotojas

Description:

744232

Avalynės taisytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avalynės taisytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Meistras, kuris taiso odinę, guminę ir kitokią avalynę,
pašalina sunešiotą puspadį ir kulną, nuvalo paviršių,
šalina nunešiotas detales ir parenka naujas, pritvirtina
kulnus. Jeigu reikia, uždeda lopinėlį ant viršutinės bato
ar batelio dalies, apdailina, nublizgina lopinėlius. Gali
specializuotis vien tik pado ir kulno keitimo srityje. Jis
taiko įvairius avalynės tvirtinimo metodus: klijavimo,
kalimo ir siuvimo ranka ir mašina. Avalynės taisytojas
turi išmanyti pagrindines avalynės viršaus ir apačios
detalėms skirtų natūralių ir dirbtinių odų, pagalbinių
medžiagų ir furnitūros savybes, kurpalių parinkimo ir
paruošimo taisykles, pažangius avalynės taisymo
metodus. Atsižvelgdamas į avalynės dydį ir formą, turi
mokėti ekonomiškai parinkti ir naudoti medžiagas,
parinkti jau išpjautas detales, pagaląsti ir suderinti
reikiamus įrankius ir instrumentus, patikrinti darbo
kokybę. Labai svarbu tokios asmenybės savybės kaip
atsparumas monotoniškam darbui, gebėjimas
kruopščiai atlikti taisymo darbus, o dirbančiam
individualioje įmonėje reikalingos verslo organizavimo
ekonominės ir teisinės žinios, iniciatyva, bendravimo
įgūdžiai.

Explanatory
notes:

744233

Avalynės apvalintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avalynės apvalintojas

Description:

744234

Balnius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Balnius

Description:

744235

Batsiuvys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Batsiuvys

Description:
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744236

Batsiuvys pagal užsakymus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Batsiuvys pagal užsakymus

Description:

744237

Ortopedinės avalynės siuvėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ortopedinės avalynės siuvėjas

Description:

744238

Rafijos avalynės siuvėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rafijos avalynės siuvėjas

Description:

744239

Sportinės avalynės siuvėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sportinės avalynės siuvėjas

Description:

744240

Avalynės odos pjaustytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avalynės odos pjaustytojas

Description:

744241

Avalynės vidpadžių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avalynės vidpadžių gamintojas

Description:

744242

Avalynės rūšiuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avalynės rūšiuotojas

Description:

744243

Avalynės ardytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avalynės ardytojas

Description:
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744244

Avalynės tamsintojas atspalvio suteikėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avalynės tamsintojas atspalvio suteikėjas

Description:

744245

Avalynės apdailos užbaigėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avalynės apdailos užbaigėjas

Description:

744246

Avalynės klijuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avalynės klijuotojas

Description:

8

Įrenginių, mašinų operatoriai ir surinkėjai

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinė grupė

Level name:

Major group

Pavadinimas:

Įrenginių, mašinų operatoriai ir surinkėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai valdo ir
Explanatory
kontroliuoja pramonės ir žemės ūkio įrenginių ir
notes:
mašinų darbą tiesiogiai jų darbo vietoje arba
distanciniu valdymu; vairuoja ir valdo traukinius,
variklines transporto priemones ir kilnojamąsias
mašinas ir įrangą, surenka produkciją iš sudedamųjų
dalių pagal griežtai nustatytas instrukcijas,
specifikacijas ir procedūras. Darbui paprastai reikia
patyrimo dirbant su pramonės ir žemės ūkio įrenginiais
ir mašinomis, jų išmanymo ir sugebėjimo dirbti pagal
“mašininį tempą” ir prisitaikyti prie technologijos
naujovių. Daugumai šios pagrindinės grupės profesijų
reikia antrojo ISCO kvalifikacinio lygmens. Pagrindinės
mašinų ir įrenginių operatorių ir surinkėjų atliekamos
užduotys: kasybos ir kitų pramonės šakų metalo,
mineralų, stiklo, keramikos, medienos, popieriaus ar
chemikalų apdorojimo įrenginių ir mašinų valdymas ir
kontrolė, taip pat vandens valymo, elektros energijos
jėgainių ir panašių įrenginių valdymas ir kontrolė;
mašinų, gaminančių gaminius iš metalo, mineralų,
chemikalų, gumos, plastiko, medienos, popieriaus,
tekstilės, odos ir kailių arba kuriomis perdirbami maisto
ir panašūs produktai, valdymas ir kontrolė;
spausdinimo ir knygų įrišimo mašinų valdymas;
traukinių ir variklinių transporto priemonių vairavimas
bei valdymas; kilnojamųjų pramonės ar žemės ūkio
mašinų ir įrenginių vairavimas, valdymas ir kontrolė;
produkcijos iš sudedamųjų dalių surinkimas pagal
griežtai nustatytas instrukcijas, specifikacijas ir
procedūras. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbininkams.

ISCO
kvalifikacijos
lygis:

2
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81

Pramoninių įrenginių operatoriai

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogrupis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Pramoninių įrenginių operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pramoninių įrenginių operatoriai vietoje arba
Explanatory
distancinio valdymo būdu valdo ir kontroliuoja
notes:
gavybos įrenginių, pramoninių metalo, mineralų, stiklo,
keramikos, medienos, popieriaus ir chemikalų
apdorojimo įrenginių, vandens valymo, elektros
energijos jėgainių ir panašių pramonės įrenginių darbą,
valdo automatinius ir pusiau automatinius surinkimo
procesus ir pramoninius robotus. Darbui reikia
patyrimo dirbant su pramonės įrenginiu, kuris
valdomas ir kontroliuojamas, ir jo išmanymo. Dažnai
reikia sugebėjimų dirbti "mašininiu tempu" ir
prisitaikyti prie įrenginių ir mašinų naujovių.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbininkų
atliekamos užduotys: gavybos įrenginių, pramonės
įrenginių, kuriais apdorojami metalai, mineralai, stiklas,
keramika, mediena, popierius, chemikalai, valdymas ir
kontroliavimas, vandens valymo, elektros energijos
jėgainių ir panašių įrenginių valdymas ir kontrolė;
automatinių ir pusiau automatinių surinkimo linijų bei
pramoninių robotų valdymas ir kontrolė. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pagrindinio pogrupio profesijos toliau skirstomos į
tokias grupes: 811 Gavybos ir mineralų apdirbimo
įrenginių operatoriai 812 Metalo apdorojimo įrenginių
operatoriai 813 Stiklo, keramikos ir kitokių įrenginių
operatoriai 814 Medienos apdirbimo ir popieriaus
gamybos įrenginių operatoriai 815 Cheminio
perdirbimo įrenginių operatoriai 816 Energijos
gamybos ir panašių jėgainių operatoriai 817
Automatinių surinkimo linijų ir pramoninių robotų
operatoriai

811

Gavybos ir mineralų apdirbimo įrenginių operatoriai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Gavybos ir mineralų apdirbimo įrenginių operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gavybos ir mineralų apdirbimo operatoriai valdo ir
Explanatory
kontroliuoja mašinas, kuriomis gręžiami kasyklų
notes:
gręžiniai ar kanalai, apdirbama mineralų rūda ir akmuo,
gręžiami ir kasami gręžiniai ar šuliniai. Pagrindinės
atliekamos užduotys: mašinų ir įrenginių, kurie
naudojami nepertraukiamoje gavyboje arba gręžiant
skyles ar iškertant tunelius šachtose ar akmens
skaldyklose, mineralų rūdos ir akmens apdorojimo, taip
pat šulinių ar gręžinių gręžimo ir kasimo mašinų bei
įrenginių valdymas ir kontrolė. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbininkams. Šios grupės
profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius: 8111
Gavybos įrenginių operatoriai 8112 Mineralų ir akmens
apdirbimo įrenginių operatoriai 8113 Gręžinių gręžėjai
ir giminiškų profesijų darbininkai Profesijos
priskiriamos 7 pagrindinei grupei “Kvalifikuoti
darbininkai ir amatininkai ”, jei darbo užduotys
atliekamos rankiniu būdu arba naudojant rankinio
valdymo įrankius ir reikia, kad dirbantysis turėtų
supratimą apie darbo organizavimą, naudojamus
įrankius ir medžiagas bei galutinio produkto paskirtį ir
savybes. Profesijos priskiriamos 9 pagrindinei grupei
“Nekvalifikuoti darbininkai”, jei atliekamos užduotys yra
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paprastos ir rutininės, jei jas atliekant dažniausiai
naudojami rankiniai įrankiai ir reikia padėti fizinių
pastangų, jei ankstesnis šio darbo patyrimas ir
supratimas nėra būtini, jei pakanka labai ribotos
asmeninės iniciatyvos ir sprendimų.
8111

Gavybos įrenginių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gavybos įrenginių operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gavybos įrenginių operatoriai valdo ir kontroliuoja
Explanatory
mašinas bei įrenginius, kurie kerta tunelius šachtose,
notes:
akmens skaldyklose ar karjeruose arba gręžia
kiaurymes sprogmenims, taip pat valdo nenutrūkstamo
veikimo gavybos mašinas. Atliekamos užduotys: (a)
gavybos įrenginių, kertančių tunelius kasyklose,
akmens skaldyklose ar karjeruose, gręžiančių kiaurymes
sprogstamosioms medžiagoms, valdymas ir kontrolė;
(b) nenutrūkstamo veikimo gavybos mašinų valdymas
ir kontrolė; (c) panašių užduočių atlikimas; (d)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8111 01 Karjerų gręžimo mašinų
operatorius 8111 02 Tolydžiojo veikimo kasybos
mašinų operatorius

811101

Karjerų gręžimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Karjerų gręžimo mašinų operatorius

Description:

811102

Tolydžiojo veikimo kasybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tolydžiojo veikimo kasybos mašinų operatorius

Description:

8112

Mineralų ir akmens apdirbimo įrenginių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mineralų ir akmens apdirbimo įrenginių operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mineralų ir akmens apdirbimo įrenginių operatoriai
Explanatory
valdo ir kontroliuoja įrenginius, apdirbančius mineralų notes:
rūdą ir akmenį. Atliekamos užduotys: (a) įrenginių,
kurie skaldo mineralus ir akmenį bei smulkina juos iki
reikiamo dydžio, valdymas ir kontrolė; (b) įrenginių,
kurie plauna, sodrina, tirpina, šalina šarmus, nusodina,
filtruoja, ekstrahuoja, išskiria ir maišo mineralų rūdas,
kad pašalintų nereikalingas medžiagas, valdymas ir
kontrolė; (c) mineralų rūdos maišymas su tirpikliais
siekiant palengvinti tolesnį apdirbimą; (d) metalų ar
mineralų koncentratų išskyrimas (sodrinimas) iš rūdų ar
aliuvinio sąnašyno tirštinimo, flotacijos, sodrinimo,
filtracijos, magnetinio ar elektrostatinio atskyrimo
būdais; (e) panašių užduočių atlikimas; (f) vadovavimas
kitiems darbininkams. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: 8112 01 Cianidų gamybos skirtuvų
[separatorių] operatorius 8112 02 Vario flotacijos
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darbininkas 8112 03 Mineralinių žaliavų flotacijos
darbininkas 8112 04 Molibdeno flotacijos darbininkas
811201

Cianidų gamybos skirtuvų [separatorių] operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cianidų gamybos skirtuvų [separatorių] operatorius

Description:

811202

Vario flotacijos darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vario flotacijos darbininkas

Description:

811203

Mineralinių žaliavų flotacijos darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mineralinių žaliavų flotacijos darbininkas

Description:

811204

Molibdeno flotacijos darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Molibdeno flotacijos darbininkas

Description:

811205

Anglių smulkinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Anglių smulkinimo mašinų operatorius

Description:

811206

Mineralinės rūdos smulkinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mineralinės rūdos smulkinimo mašinų operatorius

Description:

811207

Uolienų smulkinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Uolienų smulkinimo mašinų operatorius

Description:

811208

Akmens smulkinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

1 121/1 365

LPK-2005

Pavadinimas:

Akmens smulkinimo mašinų operatorius

811209

Akmens pjaustymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmens pjaustymo mašinų operatorius

Description:

811210

Akmens gręžimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmens gręžimo mašinų operatorius

Description:

811211

Akmens šlifavimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmens šlifavimo mašinų operatorius

Description:

811212

Magnetinės rūdos apdirbimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Magnetinės rūdos apdirbimo mašinų operatorius

Description:

811213

Akmens frezavimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmens frezavimo mašinų operatorius

Description:

811214

Mineralų apdirbimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mineralų apdirbimo mašinų operatorius

Description:

811215

Akmens drožimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmens drožimo mašinų operatorius

Description:

811216

Mineralinių žaliavų dulkių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mineralinių žaliavų dulkių gamybos mašinų operatorius Description:
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811217

Degikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Degikas

Description:

811218

Akmens skaldymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmens skaldymo mašinų operatorius

Description:

811219

Akmens apdirbimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmens apdirbimo mašinų operatorius

Description:

811220

Mineralinių žaliavų plovimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mineralinių žaliavų plovimo mašinų operatorius

Description:

811221

Kūginio trupintuvo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kūginio trupintuvo operatorius

Description:

811222

Kasybos kūginio atskirtuvo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kasybos kūginio atskirtuvo operatorius

Description:

811223

Kasybos gravitacinio atskirtuvo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kasybos gravitacinio atskirtuvo operatorius

Description:

811224

Mineralinių žaliavų apdirbimo įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mineralinių žaliavų apdirbimo įrenginio operatorius

Description:
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811225

Akmens apdirbimo įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmens apdirbimo įrenginio operatorius

Description:

811226

Aukso nusodintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aukso nusodintojas

Description:

811227

Sidabro nusodintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sidabro nusodintojas

Description:

811228

Frakcionavimo mašinos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Frakcionavimo mašinos operatorius

Description:

8113

Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
stato ir valdo gręžimo įrenginius bei atlieka panašius
darbus, gręžiant ir eksploatuojant gręžinius ir šulinius.
Atliekamos užduotys: (a) gręžimo bokštų vamzdynų
įrenginių ir atliekų siurblių paruošimas ir valdymas; (b)
sukamojo ir kalamojo gręžimo mašinų ir įrenginių,
kuriais gręžiami naftos ir dujų gręžiniai ar šuliniai,
valdymas; (c) naftos ir dujų gręžinių valymas bei
priežiūra, siurblių strypų, gaubtų ir vamzdžių keitimas
bei jų techninė priežiūra; (d) gręžimo mašinų ir
įrenginių, skirtų kitiems, negu naftos ar dujų, šuliniams
ir gręžiniams gręžti, nustatymas ir valdymas; (e)
panašių užduočių atlikimas; (f) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8113
01 Gręžinių gręžimo įrangos operatorius 8113 02
Naftos ir dujų gręžinių gręžėjas 8113 03 Naftos ir dujų
gręžinių bandymo operatorius 8113 04 Naftos ir dujų
gręžinių lyninio gręžimo įrangos operatorius

Explanatory
notes:

811301

Gręžinių gręžimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gręžinių gręžimo įrangos operatorius

Description:

Aiškinamosios

Gręžinių gręžimo įrangos operatoriai įrengia ir valdo

Explanatory
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pastabos:

gręžimo įrenginius bei atlieka panašius darbus gręžiant notes:
ir eksploatuojant gręžinius. Naftos ir dujų gręžiniai yra
gilūs šuliniai, kurie išgręžiami naftai ar dujoms išgauti.
Gręžiant gręžinius naudojami įvairūs įrenginiai ir
mechanizmai, kuriuos prižiūri, valdo ir remontuoja
gręžinių įrenginių operatoriai. Paprastai jie prižiūri
vienos rūšies įrenginius. Sukamojo gręžimo agregato
operatoriai prižiūri gręžimo agregatus telkinio vietose,
atsižvelgdami į gamtinių sluoksnių rūšį parenka ir
sumontuoja gręžimo mechanizmus, stebi ir
kontroliuoja slėgį, greitį, mechanizmų sukimąsi
išgręžtose ertmėse, dumblo konsistenciją įrenginių
siurbliuose, tikrina uolienų nuolaužas šuliniuose,
specialiais instrumentais iš ertmių pašalina sulūžusią
gręžimo įrangą. Operatoriai lynininkai valdo
smogiamuosius gręžimo įrenginius, parenka reikiamus
mechanizmus, kuriuos pritvirtina prie lyno galo. Jie
reguliuoja smūgio į gręžinio dugną stiprumą, montuoja
vamzdynų sektorius, valdo ir kontroliuoja šių sektorių
nuleidimą į gręžinį, seka ir registruoja naftos ir dujų
srautus (debitus). Šulinių gręžimo operatoriai (ne naftos
ir ne dujų telkinių) valdo gręžimo įrangą, skirtą
šuliniams gręžti ir kitiems gręžimo darbams atlikti,
stato kranus ir prie energijos šaltinio prijungia velenus,
parenka ir montuoja grąžtus, kontroliuoja jų sukimosi
greitį ir gręžimo jėgą, įrangos nuleidimą į šachtą ir
iškėlimą iš šachtos, įjungia ir atjungia apnašų,
vamzdyno ir matavimo sektorius, valdo siurblinę, valo
atliekas iš gręžinio. Darbas yra nelengvas, reikalauja
fizinio pasirengimo ir ištvermės. Operatoriams tenka
dirbti giliai ir aukštai, patirti didelę vibraciją, todėl
reikalingas stabilus vestibiuliarinis aparatas. Būtina gera
klausa, kad laiku išgirstų gręžimo mašinos gedimus.

811302

Naftos ir dujų gręžinių gręžėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naftos ir dujų gręžinių gręžėjas

Description:

811303

Naftos ir dujų gręžinių bandymo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naftos ir dujų gręžinių bandymo operatorius

Description:

811304

Naftos ir dujų gręžinių lyninio gręžimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naftos ir dujų gręžinių lyninio gręžimo įrangos
operatorius

Description:

811305

Naftos ir dujų gręžinių sukamojo gręžimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naftos ir dujų gręžinių sukamojo gręžimo įrangos
operatorius

Description:
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811306

Gręžinių gręžėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gręžinių gręžėjas

Description:

811307

Cementavimo agregato motoristas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cementavimo agregato motoristas

Description:

811308

Kompresoriaus mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompresoriaus mašinistas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kompresorių mašinistas valdo ir prižiūri oro ir dujų
Explanatory
kompresorius. Kompresorių mašinistas valdo ir prižiūri notes:
garo kompresorius, kuriais suslegiamas oras, tiekiamas
pneumatiniams keltuvams arba vidaus degimo
varikliams, gaminantiems butano, azoto, vandenilio ar
gamtines dujas įvairiems gamybos procesams ir kitai
įrangai. Jie reguliuoja dujų slėgį, oro tiekimą,
kompresorių, siurblių ir kitos pagalbinės įrangos darbą,
kontroliuoja įvairius parametrus (slėgį, temperatūrą),
stebi skaitiklių, matuoklių rodmenis, nuolat reguliuoja
mechanizmus. Kompresorių mašinistai turi pastebėti
įrenginių veikimo sutrikimus ir gebėti juos pašalinti. Jie
valo ir sutepa įrenginius alyva, suveržia
atsipalaidavusias dalis, atlieka kitus techninės priežiūros
darbus, budėjimo žurnale užrašo matuoklių rodmenis ir
jų veikimo pokyčius, atlieka smulkų įrenginių remontą.
Dirbama tiek pastato viduje, tiek išorėje. Didesnę laiko
dalį dirbama stovint. Darbas yra nelengvas,
reikalaujantis fizinės ištvermės. Darbuotojai turi laikytis
darbų saugos, elektros saugos bei priešgaisrinės
apsaugos reikalavimų.

811309

Naftos ir dujų gręžinių gręžimo meistras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naftos ir dujų gręžinių gręžimo meistras

Description:

811310

Naftos gavybos įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naftos gavybos įrenginių operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Naftos gavybos įrenginių operatoriai garantuoja
Explanatory
gręžimo agregatų kontrolę ir nepertraukiamą darbą.
notes:
Naftos gavybos įrenginių operatoriai garantuoja naftos
gavybą: prižiūri automatikos priemones, stebi
kontrolinių matuoklių rodmenis, pagal gręžinio būklės
ir naftos sluoksnio, matuoklių rodmenis parenka ir
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išlaiko tinkamiausią režimą kiekvienam gręžiniui, pagal
parinktą režimą reguliuoja įrenginius. Drauge su
remonto bei montavimo brigadomis dalyvauja
antžeminių įrenginių, vamzdynų montavimo,
demontavimo ir remonto darbuose. Naftos gavybos
įrenginių operatoriai turi išmanyti radijo ir
elektrotechnikos, naftos geologijos pagrindus,
požeminių ir antžeminių įrenginių technines
charakteristikas ir jų techninės priežiūros taisykles,
gręžinio požeminio ir kapitalinio remonto būdus,
gręžinių tyrimo metodus. Naftos gavybos įrenginių
operatoriams tenka daug judėti – nuolat stebėti
daugelio įvairių prietaisų duomenis, dirbti aukštyje,
todėl svarbu geras vestibiuliarinis aparatas.
811311

Naftos gręžinių cementavimo agregatų mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naftos gręžinių cementavimo agregatų mašinistas

Description:

811312

Naftos ir dujų gręžinių gręžėjo ir gręžėjo bandytojo padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naftos ir dujų gręžinių gręžėjo ir gręžėjo bandytojo
padėjėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris naftos ir dujų gręžinių gręžėjui ir gręžėjui
bandytojui padeda atlikti nesudėtingus gręžimo
įrangos montavimo ir demontavimo darbus. Jis gali
atlikti smulkųjį gręžimo bokšto ir įrenginių remontą,
įjungti ir išjungti gręžimo siurblius, surinkti gręžimo
instrumentą, jį nuleisti ir pakelti, įleisti apsauginius
vamzdžius, paruošti gręžinio praplovimo skysčius,
matuoti jų tankį, klampą ir kitus parametrus. Jis turi
laikytis darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos ir
gamtosaugos reikalavimų.

Explanatory
notes:

812

Metalo apdorojimo įrenginių operatoriai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Metalo apdorojimo įrenginių operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Metalo apdorojimo įrenginių operatoriai valdo ir
Explanatory
kontroliuoja rūdos lydymo, metalo konvertavimo
notes:
(perdirbimo) ir rafinavimo krosnis, metalo valcavimo,
šiluminio apdorojimo ar ekstruzijos įrenginius.
Pagrindinės atliekamos užduotys: rūdos lydymo,
metalo lydymo, rafinavimo, konvertavimo ar
atkaitinimo krosnių bei metalo valcavimo, ekstruzijos ar
formavimo įrenginių valdymas ir darbo kontrolė. Gali
būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams.
Šios grupės profesijos toliau skirstomos į tokius
pogrupius: 8121 Rūdos ir metalo lydkrosnių operatoriai
8122 Metalo lydymo, liejimo ir valcavimo įrenginių
operatoriai 8123 Metalo terminio apdorojimo įrenginių
operatoriai 8124 Metalo tempėjai ir ekstruderių
operatoriai Profesijos priskiriamos 7 pagrindinei grupei
“Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai ”, jei darbo
užduotys atliekamos rankiniu būdu arba naudojant
rankinio valdymo įrankius ir reikia, kad dirbantysis
turėtų supratimą apie darbo organizavimą,
naudojamus įrankius ir medžiagas bei galutinio
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produkto paskirtį ir savybes. Profesijos priskiriamos 9
pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti darbininkai”, jei
atliekamos užduotys yra paprastos ir rutininės, jei jas
atliekant dažniausiai naudojami rankiniai įrankiai ir
reikia padėti fizinių pastangų, jei ankstesnis šio darbo
patyrimas ir supratimas nėra būtini, jei pakanka labai
ribotos asmeninės iniciatyvos ir sprendimų.
8121

Rūdos ir metalo lydkrosnių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Rūdos ir metalo lydkrosnių operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Rūdos ir metalo lydkrosnių operatoriai valdo ir
Explanatory
kontroliuoja rūdos lydymo krosnis, metalo konverterius notes:
ir rafinavimo krosnis. Atliekamos užduotys: (a) rūdos
lydkrosnių, skirtų juodųjų ir spalvotųjų metalų gamybai,
valdymas ir kontroliavimas; (b) plieno gamybos
lydkrosnių, kurios konvertuoja (perdirba) ar rafinuoja
ketų ar metalo laužą, kad iš jo pagamintų plieną,
valdymas ir kontrolė; (c) spalvotųjų metalų
konvertavimo ir rafinavimo krosnių valdymas ir
kontrolė; (d) panašių užduočių atlikimas; (e)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8121 01 Spalvotųjų metalų
konverterio operatorius 8121 02 Plieno konverterio
operatorius 8121 03 Besemerio konverterio operatorius
8121 04 Deguoninio konverterio operatorius

812101

Spalvotųjų metalų koverterio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spalvotųjų metalų koverterio operatorius

Description:

812102

Plieno konverterio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plieno konverterio operatorius

Description:

812103

Besemerio konverterio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Besemerio konverterio operatorius

Description:

812104

Deguoninio konverterio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Deguoninio konverterio operatorius

Description:
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812105

Tomo konverterio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tomo konverterio operatorius

Description:

812106

Pudlingavimo krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pudlingavimo krosnies operatorius

Description:

812107

Spalvotųjų metalų rafinavimo krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spalvotųjų metalų rafinavimo krosnies operatorius

Description:

812108

Plieno rafinavimo krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plieno rafinavimo krosnies operatorius

Description:

812109

Plieno rafinavimo atvirosios angos krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plieno rafinavimo atvirosios angos krosnies operatorius Description:

812110

Plieno rafinavimo Marteno krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plieno rafinavimo Marteno krosnies operatorius

Description:

8122

Metalo lydymo, liejimo ir valcavimo įrenginių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Metalo lydymo, liejimo ir valcavimo įrenginių
operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Metalo lydymo, liejimo ir valcavimo įrenginių
Explanatory
operatoriai valdo ir kontroliuoja valcavimo staklynų,
notes:
metalo lydymo ar pakartotinio atkaitinimo krosnių arba
liejimo mašinų darbą. Atliekamos užduotys: (a) juodųjų
ir spalvotųjų metalų lydymo krosnių valdymas ir darbo
kontrolė; (b) aukštakrosnių, kuriomis metalų žaliavų
formos pakartotinai atkaitinamos prieš kalant,
presuojant, valcuojant ar kitaip apdirbant metalą,
darbo valdymas ir kontrolė; (c) valcavimo staklių,
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suteikiančių karštam ir šaltam plienui tolesniam
apdorojimui reikiamą ar galutinę formą, valdymas ir
darbo kontrolė; (d) valcavimo staklių, kuriomis
atgaminamos ar naujai formuojamos karštų ar šaltų
spalvotųjų metalų formos, pavyzdžiui, plokštės, lakštai
ar folija, valdymas ir darbo kontrolė; (e) valcų ir volų,
kuriais formuojami besiūliai vamzdžiai ir subėgimo
kiaurymės iš metalo ruošinių išilgai juos pragręžiant,
valdymas ir darbo kontrolė; (f) išlydyto metalo pylimas į
formas ir liejimo mašinų valdymas; (g) panašių
užduočių atlikimas; (h) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8122
01 Metalo lydkrosnės operatorius 8122 02 Tiglinės
metalo lydkrosnės operatorius 8122 03 Šachtinės
metalo lydkrosnės operatorius 8122 04 Elektrinės
lankinės metalo lydkrosnės operatorius
812201

Metalo lydkrosnės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo lydkrosnės operatorius

Description:

812202

Tiglinės metalo lydkrosnės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tiglinės metalo lydkrosnės operatorius

Description:

812203

Šachtinės metalo lydkrosnės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šachtinės metalo lydkrosnės operatorius

Description:

812204

Elektrinės lankinės metalo lydkrosnės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrinės lankinės metalo lydkrosnės operatorius

Description:

812205

Metalo lydymo Marteno krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo lydymo Marteno krosnies operatorius

Description:

812206

Atšvaitinės metalo lydkrosnės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Atšvaitinės metalo lydkrosnės operatorius

Description:
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812207

Metalų atkaitinimo antrajam lydymui krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalų atkaitinimo antrajam lydymui krosnies
operatorius

Description:

812208

Cilindrinių metalo gaminių išcentrinio liejimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cilindrinių metalo gaminių išcentrinio liejimo mašinų
operatorius

Description:

812209

Spalvotųjų metalų tolydžiojo liejimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spalvotųjų metalų tolydžiojo liejimo mašinų
operatorius

Description:

812210

Spalvotųjų metalų liejimo slegiant mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spalvotųjų metalų liejimo slegiant mašinų operatorius

Description:

812211

Valcavimo staklyno operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valcavimo staklyno operatorius

Description:

812212

Metalo liejimo į formas samčio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo liejimo į formas samčio operatorius

Description:

812213

Spalvotųjų metalų valcavimo staklyno operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spalvotųjų metalų valcavimo staklyno operatorius

Description:

812214

Besiūlių vamzdžių ir vamzdelių valcavimo staklyno operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Besiūlių vamzdžių ir vamzdelių valcavimo staklyno
operatorius

812215

Plieno šaltojo valcavimo staklyno operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plieno šaltojo valcavimo staklyno operatorius

Description:

812216

Plieno tolydžiojo valcavimo staklyno operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plieno tolydžiojo valcavimo staklyno operatorius

Description:

812217

Plieno karštojo valcavimo staklyno operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plieno karštojo valcavimo staklyno operatorius

Description:

812218

Spalvotųjų metalų strypų tolydžiojo liejimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spalvotųjų metalų strypų tolydžiojo liejimo mašinų
operatorius

Description:

812219

Metalo išpilstymo linijos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo išpilstymo linijos operatorius

Description:

812220

Tolydžiojo liejimo mašinos operatorius {ketus}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tolydžiojo liejimo mašinos operatorius {ketus}

Description:

812221

Metalo lydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo lydytojas

Description:
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812222

Automatinės metalo formavimo linijos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automatinės metalo formavimo linijos operatorius

Description:

8123

Metalo terminio apdorojimo įrenginių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Metalo terminio apdorojimo įrenginių operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Metalo terminio apdorojimo įrenginių operatoriai
Explanatory
valdo ir kontroliuoja įrenginius, kurie kaitinimo,
notes:
šaldymo ir cheminio apdorojimo būdu pakeičia fizines
metalinių gaminių charakteristikas. Atliekamos
užduotys: a) krosnių, kurios įkaitina ir atšaldo
metalinius gaminius, siekiant sumažinti vidinį įtempimą,
atkurti tamprumą ir gauti geresnę metalų struktūrą,
valdymas ir kontrolė; b) plieno gaminių grūdinimo
lydkrosnių valdymas ir darbo kontrolė; c) įrenginių,
suteikiančių plieno gaminiams atsparų paviršinį
sluoksnį ir stiprią, elastingą bei tamprią šerdį,
apdorojant juos cheminiu būdu, kaitinant, grūdinant ir
šaldant, valdymas ir darbo kontrolė; d) lydkrosnių,
kurios pakartotinai atkaitina jau užgrūdintus plieno
gaminius, siekiant sumažinti jų vidinį įtempimą ir
suteikti jiems elastingumo ir tvirtumo, valdymas ir
kontrolė; e) panašių užduočių atlikimas; f) vadovavimas
kitiems darbininkams. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: 8123 01 Atkaitintojas 8123 02 Grūdintojas
8123 03 Metalo terminio apdorojimo įrenginio
operatorius 8123 04 Metalo atkaitinimo krosnies
operatorius

812301

Atkaitintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Atkaitintojas

Description:

812302

Grūdintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Grūdintojas

Description:

812303

Metalo terminio apdorojimo įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo terminio apdorojimo įrenginio operatorius

Description:
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812304

Metalo atkaitinimo krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo atkaitinimo krosnies operatorius

Description:

812305

Plieno cementavimo krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plieno cementavimo krosnies operatorius

Description:

812306

Metalo grūdinimo krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo grūdinimo krosnies operatorius

Description:

812307

Metalo terminio apdorojimo krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo terminio apdorojimo krosnies operatorius

Description:

812308

Metalų sumaišymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalų sumaišymo mašinų operatorius

Description:

812309

Plieno atleidimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plieno atleidimo mašinų operatorius

Description:

812310

Plieno azotintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plieno azotintojas

Description:

812311

Plieno cementavimo krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plieno cementavimo krosnies operatorius

Description:
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812312

Suvirinimo siūlių atkaitintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Suvirinimo siūlių atkaitintojas

Description:

8124

Metalo tempėjai ir ekstruderių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Metalo tempėjai ir ekstruderių operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Metalo tempėjai ir ekstruderių operatoriai valdo ir
Explanatory
kontroliuoja metalą traukiančius, tempiančius ir
notes:
išspaudžiančius įrenginius ir mašinas gaminant vielą,
vamzdžius ir panašius gaminius. Atliekamos užduotys:
a) vielos tempimo įrenginių valdymas ir darbo kontrolė;
b) mašinų, tempiančių besiūlius metalinius vamzdžius,
valdymas ir darbo kontrolė; c) ekstruzijos presų, kuriais
gaminami metalo strypai, lazdos, juostas ir besiūliai
vamzdžiai, valdymas ir kontrolė; d) panašių užduočių
atlikimas; e) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8124 01 Metalo
valcavimo mašinų operatorius 8124 02 Besiūlių
vamzdelių traukimo staklyno operatorius 8124 03
Besiūlių vamzdžių traukimo staklyno operatorius 8124
04 Vielos traukimo staklyno operatorius

812401

Metalo valcavimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo valcavimo mašinų operatorius

Description:

812402

Besiūlių vamzdelių traukimo staklyno operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Besiūlių vamzdelių traukimo staklyno operatorius

Description:

812403

Besiūlių vamzdžių traukimo staklyno operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Besiūlių vamzdžių traukimo staklyno operatorius

Description:

812404

Vielos traukimo staklyno operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vielos traukimo staklyno operatorius

Description:
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812405

Metalo ekstruderio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo ekstruderio operatorius

Description:

812406

Metalo ekstruzinio preso operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo ekstruzinio preso operatorius

Description:

813

Stiklo, keramikos ir kitokių įrenginių operatoriai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Stiklo, keramikos ir kitokių įrenginių operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Stiklo, keramikos ir kitokių įrenginių operatoriai valdo ir Explanatory
kontroliuoja degimo krosnis, aukštakrosnes, kitas
notes:
mašinas bei įrangą, naudojamą stiklo ir keramikos
gaminių gamybai. Pagrindinės atliekamos užduotys:
degimo krosnių, aukštakrosnių, kitų mašinų bei
įrangos, naudojamos stiklo ir keramikos gaminių
gamybai, valdymas ir darbo kontroliavimas. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Šios
grupės profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius:
8131 Stiklo ir keramikos degimo krosnių ir kitokių
įrenginių operatoriai 8139 Kitur nepriskirti stiklo ir
keramikos gamybos įrenginių operatoriai Profesijos
priskiriamos 7 pagrindinei grupei “Kvalifikuoti
darbininkai ir amatininkai ”, jei darbo užduotys
atliekamos rankiniu būdu arba naudojant rankinio
valdymo įrankius ir reikia, kad dirbantysis turėtų
supratimą apie darbo organizavimą, naudojamus
įrankius ir medžiagas bei galutinio produkto paskirtį ir
savybes. Profesijos priskiriamos 9 pagrindinei grupei
“Nekvalifikuoti darbininkai”, jei atliekamos užduotys yra
paprastos ir rutininės, jei jas atliekant dažniausiai
naudojami rankiniai įrankiai, jei reikia padėti fizinių
pastangų, jei ankstesnis šio darbo patyrimas ir
supratimas nėra būtini, jei pakanka labai ribotos
asmeninės iniciatyvos ir sprendimų.

8131

Stiklo ir keramikos degimo krosnių ir kitokių įrenginių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Stiklo ir keramikos degimo krosnių ir kitokių įrenginių
operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Stiklo ir keramikos degimo krosnių ir kitokių įrenginių
operatoriai valdo ir kontroliuoja degimo krosnis,
aukštakrosnes, kitas mašinas bei įrenginius,
naudojamus stiklo, keramikos, porceliano ar plytų
gamybai. Atliekamos užduotys: a) stiklo gamybos
aukštakrosnių valdymas ir darbo kontrolė; b) stiklo
atkaitinimo krosnių, siekiant užkirsti kelią ar pašalinti
vidinį įtempimą, valdymas ir darbo kontrolė; c) stiklo
atleidimo (temperavimo) krosnių, grūdinančių stiklą,
valdymas ir kontrolė; d) mašinų, suteikiančių stiklui

Explanatory
notes:
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formą pūtimo ar presavimo būdu, valdymas ir kontrolė;
e) mašinų, kurios tempia ar lygina lydyto stiklo masę
stiklo lakštui ar plokščiajam stiklui gauti, valdymas ir
kontrolės; f) flotacinio stiklo gamybos įrenginių
valdymas ir kontrolė; g) lakštinio stiklo poliravimo ir
paviršiaus lyginimo mašinų valdymas ir kontrolė; h)
mašinų, gaminančių stiklo strypus ir vamzdelius iš
lydyto stiklo tempimo ar tempimo ir pūtimo būdu,
valdymas ir kontrolė; i) degimo krosnių, kuriomis
išdegami molio ir porceliano gaminiai ar glazūruojama
ir dekoruojama pakartotinio degimo būdu, valdymas ir
kontrolė; j) degimo krosnių, naudojamų plytų ir čerpių
gamybai, valdymas; k) panašių užduočių atlikimas; l)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8131 01 Stiklo atkaitinimo
krosnies operatorius 8131 02 Stiklo gaminių krosnies
operatorius 8131 03 Degimo krosnies operatorius 8131
04 Stiklo lydkrosnės operatorius
813101

Stiklo atkaitinimo krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo atkaitinimo krosnies operatorius

Description:

813102

Stiklo gaminių krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo gaminių krosnies operatorius

Description:

813103

Degimo krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Degimo krosnies operatorius

Description:

813104

Stiklo lydkrosnės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo lydkrosnės operatorius

Description:

813105

Stiklo grūdinimo krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo grūdinimo krosnies operatorius

Description:

813106

Plytų ir plytelių degimo krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plytų ir plytelių degimo krosnies operatorius

Description:
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813107

Plytų ir plytelių džiovinimo krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plytų ir plytelių džiovinimo krosnies operatorius

Description:

813108

Plytų ir plytelių orkaitinės degimo krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plytų ir plytelių orkaitinės degimo krosnies operatorius

Description:

813109

Plytų ir plytelių retortinės degimo krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plytų ir plytelių retortinės degimo krosnies operatorius

Description:

813110

Flotacinio stiklo degimo krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Flotacinio stiklo degimo krosnies operatorius

Description:

813111

Keramikos ir porceliano degimo krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos ir porceliano degimo krosnies operatorius

Description:

813112

Keramikos ir porceliano matinio degimo krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos ir porceliano matinio degimo krosnies
operatorius

Description:

813113

Keramikos ir porceliano džiovinimo krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos ir porceliano džiovinimo krosnies
operatorius

Description:

813114

Keramikos ir porceliano glazūravimo krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos ir porceliano glazūravimo krosnies

Description:
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operatorius
813115

Keramikos ir porceliano orkaitinės degimo krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos ir porceliano orkaitinės degimo krosnies
operatorius

Description:

813116

Plytelių degimo krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plytelių degimo krosnies operatorius

Description:

813117

Plytelių glazūravimo krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plytelių glazūravimo krosnies operatorius

Description:

813118

Stiklo grūdinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo grūdinimo mašinų operatorius

Description:

813119

Stiklo pūtimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo pūtimo mašinų operatorius

Description:

813120

Butelių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Butelių gamybos mašinų operatorius

Description:

813121

Keramikos ir porceliano liejimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos ir porceliano liejimo mašinų operatorius

Description:

813122

Keramikos gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Keramikos gamybos mašinų operatorius

813123

Stiklo pjaustymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo pjaustymo mašinų operatorius

Description:

813124

Stiklo traukimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo traukimo mašinų operatorius

Description:

813125

Stiklo gręžimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo gręžimo mašinų operatorius

Description:

813126

Stiklo smulkinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo smulkinimo mašinų operatorius

Description:

813127

Stiklo šlifavimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo šlifavimo mašinų operatorius

Description:

813128

Keramikos gręžimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos gręžimo mašinų operatorius

Description:

813129

Keramikos smulkinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos smulkinimo mašinų operatorius

Description:

813130

Keramikos šlifavimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos šlifavimo mašinų operatorius

Description:
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813131

Stiklo graviravimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo graviravimo mašinų operatorius

Description:

813132

Stiklo ėsdinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo ėsdinimo mašinų operatorius

Description:

813133

Stiklo apdailos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo apdailos mašinų operatorius

Description:

813134

Stiklo gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo gamybos mašinų operatorius

Description:

813135

Stiklinių gaminių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklinių gaminių gamybos mašinų operatorius

Description:

813136

Stiklinių strypų gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklinių strypų gamybos mašinų operatorius

Description:

813137

Stiklinių vamzdžių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklinių vamzdžių gamybos mašinų operatorius

Description:

813138

Stiklo liejimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo liejimo mašinų operatorius

Description:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

1 141/1 365

LPK-2005

813139

Keramikos dažymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos dažymo mašinų operatorius

Description:

813140

Stiklo dažymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo dažymo mašinų operatorius

Description:

813141

Stiklo lakštų formavimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo lakštų formavimo mašinų operatorius

Description:

813142

Stiklo poliravimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo poliravimo mašinų operatorius

Description:

813143

Stiklinių lęšių poliravimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklinių lęšių poliravimo mašinų operatorius

Description:

813144

Stiklo lakštų poliravimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo lakštų poliravimo mašinų operatorius

Description:

813145

Keramikos ir porceliano gaminių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos ir porceliano gaminių gamybos mašinų
operatorius

Description:

813146

Džiovinimo būgnų ir krosnių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Džiovinimo būgnų ir krosnių operatorius

Description:
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813147

Stiklo presavimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo presavimo mašinų operatorius

Description:

813148

Stiklo lakštų valcavimo staklyno operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo lakštų valcavimo staklyno operatorius

Description:

813149

Stiklo lenkimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo lenkimo mašinų operatorius

Description:

813150

Stiklo semtuvo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo semtuvo operatorius

Description:

813151

Stiklo smėliasrautės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo smėliasrautės operatorius

Description:

813152

Akvadaguotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akvadaguotojas

Description:

813153

Stiklo gaminių atkaitintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo gaminių atkaitintojas

Description:

813154

Įkrovos užpilėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įkrovos užpilėjas

Description:
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813155

Stiklo gamybos kompresorinių įrenginių mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo gamybos kompresorinių įrenginių mašinistas

Description:

813156

Stiklo formavimo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo formavimo operatorius

Description:

813157

Stiklo lydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo lydytojas

Description:

813158

Stiklo paketų gamybos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo paketų gamybos operatorius

Description:

813159

Stiklo gamybos kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo gamybos kontrolierius

Description:

8139

Kitur nepriskirti stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti stiklo ir keramikos gamybos įrenginių
operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima stiklo ir keramikos gamybos
Explanatory
įrenginių operatorius, nepriskiriamus kitiems 813
notes:
grupės ”Stiklo ir keramikos įrenginių operatoriai”
pogrupiams. Čia, pavyzdžiui, turėtų būti priskiriami tie,
kurie valdo ir kontroliuoja mašinas bei įrangą,
naudojamą maišant stiklo gamybai reikalingas
sudedamąsias dalis, ruošiant molį, glazūrą ar
abrazyvines medžiagas arba lydyto stiklo ekstruzijai,
siekiant suformuoti stiklo pluošto siūlelius. Tokiu atveju
atliekamos užduotys būtų: a) mašinų, maišančių stiklo
gamybai reikalingas sudedamąsias dalis, valdymas ir
kontrolė; b) mašinų, kuriomis molis ruošiamas
keramikos ir plytų gamybai, valdymas ir kontrolė; c)
mašinų, gaminančios glazūrą ir abrazyvus, valdymas ir
kontrolė; d) mašinos, kurios išspaudžia lydytą stiklą
stiklo pluošto gamybai, valdymas ir kontrolė; e) panašių
užduočių atlikimas; f) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8139

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

1 144/1 365

LPK-2005

01 Fritų degimo krosnies operatorius 8139 02 Šlikerio
gamybos mašinų operatorius 8139 03 Stiklo pluošto
gamybos mašinų operatorius 8139 04 Glazūros
gamybos mašinų operatorius
813901

Fritų degimo krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fritų degimo krosnies operatorius

Description:

813902

Šlikerio gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šlikerio gamybos mašinų operatorius

Description:

813903

Stiklo pluošto gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo pluošto gamybos mašinų operatorius

Description:

813904

Glazūros gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Glazūros gamybos mašinų operatorius

Description:

813905

Molio malimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Molio malimo mašinų operatorius

Description:

813906

Glazūros malimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Glazūros malimo mašinų operatorius

Description:

813907

Abrazyvų maišymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Abrazyvų maišymo mašinų operatorius

Description:
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813908

Molio maišymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Molio maišymo mašinų operatorius

Description:

813909

Stiklo maišymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stiklo maišymo mašinų operatorius

Description:

813910

Glazūros maišymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Glazūros maišymo mašinų operatorius

Description:

813911

Keramikos ir porceliano formų preso operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keramikos ir porceliano formų preso operatorius

Description:

813912

Molio minkytuvo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Molio minkytuvo operatorius

Description:

813913

Molio ekstruzijos preso operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Molio ekstruzijos preso operatorius

Description:

813914

Molio filtravimo preso operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Molio filtravimo preso operatorius

Description:

814

Medienos apdirbimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Medienos apdirbimo ir popieriaus gamybos įrenginių
operatoriai

Description:
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Aiškinamosios
pastabos:

Medienos apdirbimo ir popieriaus gamybos įrenginių
Explanatory
operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas ir įrenginius,
notes:
kurie pjauna ir smulkina medieną tolesniam
naudojimui, paverčia medieną ir kitas medžiagas
celiulioze (popieriaus mase) ir gamina popierių iš
celiuliozės. Pagrindinės atliekamos užduotys: mašinų ir
įrangos, kuri apdirba medieną tolesniam naudojimui,
paverčia medieną ir kitas medžiagas popieriaus mase
(celiulioze) ir gamina popierių iš popieriaus masės
(celiuliozės). Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbininkams. Šios grupės profesijos toliau skirstomos į
tokius pogrupius: 8141 Medienos apdirbimo įrenginių
operatoriai 8142 Popieriaus masės paruošimo įrenginių
operatoriai 8143 Popieriaus gamybos įrenginių
operatoriai Profesijos priskiriamos 7 pagrindinei grupei
“Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai ”, jei darbo
užduotys atliekamos rankiniu būdu arba naudojant
rankinio valdymo įrankius ir reikia, kad dirbantysis
turėtų supratimą apie darbo organizavimą,
naudojamus įrankius ir medžiagas bei galutinio
produkto paskirtį ir savybes. Profesijos priskiriamos 9
pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti darbininkai”, jei
atliekamos užduotys yra paprastos ir rutininės, jei jas
atliekant dažniausiai naudojami rankiniai įrankiai, jei
reikia padėti fizinių pastangų, jei ankstesnis šio darbo
patyrimas ir supratimas nėra būtini, jei pakanka labai
ribotos asmeninės iniciatyvos ir sprendimų.

8141

Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai valdo ir
Explanatory
kontroliuoja mašinas bei įrenginius, kuriais pjaunama
notes:
mediena, pjaustoma vienasluoksnė fanera, gaminama
daugiasluoksnė fanera ar kitaip apdorojamas medis
tolesniam naudojimui. Atliekamos užduotys: a) rąstų
pakrovimo ir transportavimo konvejerinės sistemos
valdymas ir kontrolė; b) juostinių, išilginio pjovimo,
daugiaašmenių ir kitų pjūklų, pjaunančių rąstus, tąšus,
papenčius, plokštes, plokščius ruošinius ir nulyginančių
supjautos medienos kraštus, valdymas ir kontrolė; c)
mašinų, pjaustančių vienasluoksnę fanerą, valdymas ir
darbo kontrolė; d) daugiasluoksnės faneros šerdies
klojimo mašinų ir karštojo faneros presavimo įrenginių
valdymas ir kontrolė; e) panašių užduočių atlikimas; f)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8141 01 Lukšto drožimo staklių
operatorius 8141 02 Medienos pjovimo staklių
operatorius 8141 03 Medienos gręžimo mašinų
operatorius 8141 04 Lukšto pjaustymo mašinų
operatorius

814101

Lukšto drožimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lukšto drožimo staklių operatorius

Description:
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814102

Medienos pjovimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos pjovimo staklių operatorius

Description:

814103

Medienos gręžimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos gręžimo mašinų operatorius

Description:

814104

Lukšto pjaustymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lukšto pjaustymo mašinų operatorius

Description:

814105

Medienos pjaustymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos pjaustymo mašinų operatorius

Description:

814106

Medienos gręžimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos gręžimo staklių operatorius

Description:

814107

Medienos frezavimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos frezavimo mašinų operatorius

Description:

814108

Medienos obliavimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos obliavimo mašinų operatorius

Description:

814109

Lukšto klojimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lukšto klojimo mašinų operatorius

Description:
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814110

Medienos pjūklinio pjaustymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos pjūklinio pjaustymo mašinų operatorius

Description:

814111

Medienos džiovinimo mašinos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos džiovinimo mašinos operatorius

Description:

814112

Medienos formavimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos formavimo mašinų operatorius

Description:

814113

Medienos skutimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos skutimo mašinų operatorius

Description:

814114

Medienos grūdinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos grūdinimo mašinų operatorius

Description:

814115

Medienos įmirkymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos įmirkymo mašinų operatorius

Description:

814116

Medienos apdorojimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos apdorojimo mašinų operatorius

Description:

814117

Juostinio pjūklo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Juostinio pjūklo operatorius

Description:
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814118

Gaterininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gaterininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gaterininkas ruošia gaterį rąstų apipjovimui ir pjovimui, Explanatory
reguliuoja jo darbą, jį valdo ir prižiūri. Sugeba vesti
notes:
apvalios miško medžiagos ir pjautos medienos
apskaitą, apskaičiuoja medienos išeigą ir įvertina jos
kokybę: uždeda rąstus ant vežimėlių, paruošia juos
pjovimui; uždeda tašus ir lentas ant transporterių;
perkelia tašus prie gaterio ir transportuoja ant
apipjovimo staklių; pjaustant miško medžiagą, atlieka
medienos pjovimo, apipjovimo ir kitas operacijas;
apskaičiuoja pjaunamos medienos išeigą; atlieka
pjautos ir nepjautos medienos apskaitą; nustato
medienos kokybę, pjovimo defektus, pašalina juos; turi
laikytis darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir
aplinkosaugos reikalavimų. Atlikdamas šiuos darbus,
gaterininkas turi išmanyti naudojamos medienos rūšis,
jų savybes ir ydas, reikalavimus medienos kokybei;
gaterio ir pagalbinių įrenginių eksploatavimo ir
priežiūros taisykles; reikalavimus gaterininko darbo
vietos organizavimui; medienos pjovimo defektus, jų
atsiradimo priežastis, šalinimo būdus; darbų saugos,
priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos taisykles.

814119

Šoninių šulų pjovimo pjūklo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šoninių šulų pjovimo pjūklo operatorius

Description:

814120

Šulų pjovimo pjūklo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šulų pjovimo pjūklo operatorius

Description:

814122

Lentpjūvės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lentpjūvės operatorius

Description:

814123

Lentpjūvės juostinio pjūklo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lentpjūvės juostinio pjūklo operatorius

Description:
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814124

Medienos apdorojimo įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos apdorojimo įrenginio operatorius

Description:

814125

Sluoksniuotosios medienos preso operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sluoksniuotosios medienos preso operatorius

Description:

814126

Lukšto preso operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lukšto preso operatorius

Description:

814127

Briaunų pjovėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Briaunų pjovėjas

Description:

814128

Lentpjūvės pjovėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lentpjūvės pjovėjas

Description:

814129

Medienos šlifavimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos šlifavimo mašinų operatorius

Description:

8142

Popieriaus masės paruošimo įrenginių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Popieriaus masės paruošimo įrenginių operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Popieriaus masės paruošimo įrenginių operatoriai
valdo ir kontroliuoja mašinas ir įrenginius, kurie
paverčia medžiagas, pavyzdžiui, medieną, skudurus,
žolę, šiaudus, skiedras, medienos masės atliekas,
makulatūrą, į masę, iš kurios gaminamas popierius.
Atliekamos užduotys: a) skiedrų drožimo, smulkinimo
mašinų ir defibrerių, kuriais smulkinami rąstai
paverčiant juos medienos ar popieriaus mase, kontrolė
ir valdymas; b) autoklavų, kurie gamina popieriaus
masę iš medžiagų, pavyzdžiui, medienos, skudurų,

Explanatory
notes:
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žolės, skiedrų, šiaudų, medienos masės atliekų ir
makulatūros, valdymas ir kontrolė; c) mašinų,
balinančių medienos masę, skudurus, žoles, skiedras,
šiaudus, medienos masės atliekas ir makulatūrą,
valdymas ir kontrolė; d) mašinų, kurios maišo, mala ir
hidratuoja popieriaus masę ir kitas sudėtines
medžiagas, kad paruoštų pagrindą popieriaus gamybai,
valdymas ir kontrolė; e) panašių užduočių atlikimas; f)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8142 01 Medienos smulkintuvo
operatorius 8142 02 Medienos defibrerio operatorius
8142 03 Medienos plaušinimo mašinos operatorius
8142 04 Popieriaus plaušienos malimo mašinos
operatorius
814201

Medienos smulkintuvo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos smulkintuvo operatorius

Description:

814202

Medienos defibrerio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos defibrerio operatorius

Description:

814203

Medienos plaušinimo mašinos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos plaušinimo mašinos operatorius

Description:

814204

Popieriaus plaušienos malimo mašinos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Popieriaus plaušienos malimo mašinos operatorius

Description:

814205

Popieriaus balinimo mašinos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Popieriaus balinimo mašinos operatorius

Description:

814206

Popieriaus masės autoklavo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Popieriaus masės autoklavo operatorius

Description:
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814207

Popieriaus plaušienos smulkintuvo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Popieriaus plaušienos smulkintuvo operatorius

Description:

814208

Popieriaus masės tirpinimo įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Popieriaus masės tirpinimo įrenginio operatorius

Description:

814209

Popieriaus masės gamybos įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Popieriaus masės gamybos įrenginio operatorius

Description:

814210

Popieriaus masės valymo mašinos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Popieriaus masės valymo mašinos operatorius

Description:

814211

Celiuliozės malėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Celiuliozės malėjas

Description:

814212

Plaušienos malėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plaušienos malėjas

Description:

814213

Defibrerio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Defibrerio operatorius

Description:

8143

Popieriaus gamybos įrenginių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Popieriaus gamybos įrenginių operatoriai

Description:

Aiškinamosios

Popieriaus gamybos įrenginių operatoriai valdo ir

Explanatory
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pastabos:

kontroliuoja mašinas ir įrenginius, iš popieriaus masės
gaminančius popierių, kartoną ir lakštinę celiuliozę.
Atliekamos užduotys: a) popieriaus gamybos mašinų ir
įrenginių, kuriuose šlapia popieriaus masė paverčiama
popieriumi arba kuriuose popierius džiovinamas,
lyginamas, vyniojamas, pjaustomas ir pervyniojamas,
valdymas ir kontrolė; b) popieriaus lyginimo volų
(kalandrų), kurie suteikia popieriaus paviršiui blizgesį ir
jį išlygina, valdymas ir kontrolė; c) popieriaus
impregnavimo ar padengimo blizgančiu sluoksniu
mašinų ir įrenginių valdymas ir kontrolė; d) panašių
užduočių atlikimas; e) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8143
01 Kartono gamybos mašinos operatorius 8143 02
Popieriaus padengimo mašinos operatorius 8143 03
Popieriaus gamybos mašinos operatorius 8143 04
Atvirkštinės popieriaus pusės apdorojimo mašinos
operatorius

814301

Kartono gamybos mašinos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kartono gamybos mašinos operatorius

Description:

814302

Popieriaus padengimo mašinos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Popieriaus padengimo mašinos operatorius

Description:

814303

Popieriaus gamybos mašinos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Popieriaus gamybos mašinos operatorius

Description:

814304

Atvirkštinės popieriaus pusės apdorojimo mašinos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Atvirkštinės popieriaus pusės apdorojimo mašinos
operatorius

Description:

814305

Gerosios [blizgiosios] popieriaus pusės apdorojimo mašinos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gerosios [blizgiosios] popieriaus pusės apdorojimo
mašinos operatorius

Description:

814306

Popieriaus gamybos kombaino operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Popieriaus gamybos kombaino operatorius

814307

Popieriaus gamybos įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Popieriaus gamybos įrenginių operatorius

Description:

814308

Superkalandro operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Superkalandro operatorius

Description:

814309

Kietojo kartono preso operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kietojo kartono preso operatorius

Description:

814310

Džiovinimo krosnių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Džiovinimo krosnių operatorius

Description:

814311

Kartono dirbinių gamintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kartono dirbinių gamintojas

Description:

814312

Popieriaus kalandruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Popieriaus kalandruotojas

Description:

814313

Impregnavimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Impregnavimo įrenginių operatorius

Description:

814314

Popieriaus džiovinimo mašinos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Popieriaus džiovinimo mašinos operatorius

Description:
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814315

Popieriaus rūšiuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Popieriaus rūšiuotojas

Description:

814316

Popierinių šeivų gamybos mašinų mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Popierinių šeivų gamybos mašinų mašinistas

Description:

814317

Popierinių šeivų pjaustytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Popierinių šeivų pjaustytojas

Description:

814318

Sąsiuvinių agregato operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sąsiuvinių agregato operatorius

Description:

814319

Sąsiuvinių agregato operatorius priėmėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sąsiuvinių agregato operatorius priėmėjas

Description:

814320

Sąsiuvinių automatinės linijos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sąsiuvinių automatinės linijos operatorius

Description:

814321

Sąsiuvinių automatinės linijos operatorius priėmėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sąsiuvinių automatinės linijos operatorius priėmėjas

Description:

814322

Sąsiuvinių automatinės linijos operatoriaus padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sąsiuvinių automatinės linijos operatoriaus padėjėjas

Description:
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814323

Makulatūros presuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Makulatūros presuotojas

Description:

815

Cheminio perdirbimo įrenginių operatoriai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Cheminio perdirbimo įrenginių operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Cheminio perdirbimo įrenginių operatoriai valdo ir
Explanatory
kontroliuoja mašinas ir įrenginius, kuriais apdirbamos
notes:
cheminės ir panašios medžiagos, siekiant gauti
produktus su pageidaujamomis savybėmis. Pagrindinės
atliekamos užduotys: mašinų ir įrenginių, kuriais
apdirbamos cheminės medžiagos jas smulkinant,
kaitinant, maišant, distiliuojant ar filtruojant, siekiant
gauti produktus su pageidaujamomis savybėmis, arba
naftos ar jos produktų valymo įrenginių valdymas ir
darbo kontrolė. Gali būti priskiriamas vadovavimas
kitiems darbininkams. Šios grupės profesijos toliau
skirstomos į tokius pogrupius: 8151 Cheminių
medžiagų smulkinimo, malimo ir maišymo įrenginių
operatoriai 8152 Cheminio šiluminio apdorojimo
įrenginių operatoriai 8153 Cheminio filtravimo ir
separavimo įrenginių operatoriai 8154 Cheminio
distiliavimo įrenginių ir reaktorių operatoriai (išskyrus
naftos ir gamtinių dujų perdirbimą) 8155 Naftos ir
gamtinių dujų valymo ir perdirbimo įrenginių
operatoriai 8159 Kitur nepriskirti cheminio žaliavų
perdirbimo įrenginių operatoriai Profesijos priskiriamos
7 pagrindinei grupei “Kvalifikuoti darbininkai ir
amatininkai ”, jei darbo užduotys atliekamos rankiniu
būdu arba naudojant rankinio valdymo įrankius ir
reikia, kad dirbantysis turėtų supratimą apie darbo
organizavimą, naudojamus įrankius ir medžiagas bei
galutinio produkto paskirtį ir savybes. Profesijos
priskiriamos 9 pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti
darbininkai”, jei atliekamos užduotys yra paprastos ir
rutininės, jei jas atliekant dažniausiai naudojami
rankiniai įrankiai, jei reikia padėti fizinių pastangų, jei
ankstesnis šio darbo patyrimas ir supratimas nėra
būtini, jei pakanka labai ribotos asmeninės iniciatyvos ir
sprendimų.

8151

Cheminių medžiagų smulkinimo, malimo ir maišymo įrenginių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Cheminių medžiagų smulkinimo, malimo ir maišymo
įrenginių operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Cheminių medžiagų smulkinimo, malimo ir maišymo
Explanatory
įrenginių operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas,
notes:
kurios smulkina, trina, maišo ir sujungia chemines ar
kitas medžiagas, naudojamas cheminiuose ir kituose
procesuose. Atliekamos užduotys: a) cheminių
medžiagų smulkintuvų ir malūnų, kurie smulkina kietas
chemines ir panašias medžiagas iki reikiamo dydžio
tolesniam apdorojimui, darbo valdymas ir kontrolė; b)
įrenginių, kuriuose kietos ir skystos medžiagos,
naudojamos cheminiuose ir kituose procesuose,
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maišomos ar jungiamos, valdymas ir kontrolė; c)
panašių užduočių atlikimas; d) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8151
01 Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamų
sumaišymo mašinų operatorius 8151 02 Cheminėje ir
panašioje technologijoje naudojamų mašimų
parengimo operatorius 8151 03 Cheminėje ir panašioje
technologijoje naudojamų smulkinimo mašinų
operatorius 8151 04 Cheminėje ir panašioje
technologijoje naudojamų malimo mašinų operatorius
815101

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamų sumaišymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamų
sumaišymo mašinų operatorius

Description:

815102

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamų mašinų parengimo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamų
mašinų parengimo operatorius

Description:

815103

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamų smulkinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamų
smulkinimo mašinų operatorius

Description:

815104

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamų malimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamų
malimo mašinų operatorius

Description:

815105

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamų trupinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamų
trupinimo mašinų operatorius

Description:

815106

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamų maišymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamų
maišymo mašinų operatorius

Description:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

1 158/1 365

LPK-2005

815107

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamų purškimo [pulverizavimo] mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamų
purškimo [pulverizavimo] mašinų operatorius

Description:

815108

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamų trupintuvų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamų
trupintuvų operatorius

Description:

815109

Aerotanko operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aerotanko operatorius

Description:

8152

Cheminio šiluminio apdorojimo įrenginių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Cheminio šiluminio apdorojimo įrenginių operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Cheminio šiluminio apdorojimo įrenginių operatoriai
Explanatory
valdo ir kontroliuoja kaitinimo, degimo ir kitokio
notes:
šiluminio apdorojimo mašinas ir įrenginius cheminių ir
panašių procesų metu. Atliekamos užduotys: a) mašinų
ir įrenginių, kuriuose medžiagos kaitinamos ar
verdamos, siekiant jas išgryninti, sumaišyti, suteikti
joms specialių savybių ar pakeisti jų cheminę sudėtį,
valdymas ir kontrolė; b) degimo krosnių ir panašių
įrenginių, kuriuose medžiagos kaitinamos, siekiant jas
išdžiovinti, suteikti specialių savybių ar pakeisti jų
cheminę sudėtį, valdymas ir kontrolė; c) džiovyklų,
skirtų cheminių ir panašių medžiagų apdirbimui,
valdymas ir kontrolė; d) panašių užduočių atlikimas; e)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8152 01 Cheminėje ir panašioje
technologijoje naudojamų krosnių operatorius 8152 02
Cemento degimo krosnies operatorius 8152 03
Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamos
degimo krosnies operatorius 8152 04 Cheminėje ir
panašioje technologijoje naudojamo autoklavo
operatorius

815201

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamų krosnių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamų
krosnių operatorius

Description:
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815202

Cemento degimo krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cemento degimo krosnies operatorius

Description:

815203

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamos degimo krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamos
degimo krosnies operatorius

Description:

815204

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo autoklavo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo
autoklavo operatorius

Description:

815205

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo katilo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo
katilo operatorius

Description:

815206

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamos degimo kameros operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamos
degimo kameros operatorius

Description:

815207

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo kalcinatoriaus operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo
kalcinatoriaus operatorius

Description:

815208

Cemento gamybos įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cemento gamybos įrenginio operatorius

Description:
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815209

Cheminio ir panašaus apdorojimo įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminio ir panašaus apdorojimo įrenginio operatorius Description:

815210

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamos virimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamos
virimo įrangos operatorius

Description:

815211

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo džiovintuvo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo
džiovintuvo operatorius

Description:

815212

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo šiluminio apdorojimo įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo
šiluminio apdorojimo įrenginio operatorius

Description:

815213

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo katilo-virintuvo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo
katilo-virintuvo operatorius

Description:

815215

Regeneratoriaus operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Regeneratoriaus operatorius

Description:

815216

Bokštinės džiovyklos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bokštinės džiovyklos operatorius

Description:
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815217

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo maišytuvo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo
maišytuvo operatorius

Description:

8153

Cheminio filtravimo ir separavimo įrenginių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Cheminio filtravimo ir separavimo įrenginių operatoriai Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Cheminio filtravimo ir separavimo įrenginių operatoriai Explanatory
valdo bei kontroliuoja mašinas ir įrenginius, kurie
notes:
filtruoja ir separuoja chemines bei panašias medžiagas.
Atliekamos užduotys: a) įrenginių, kuriuose tirpalai,
esant dideliam spaudimui, leidžiami pro filtrus,
valdymas ir kontrolė; b) įrenginių, kuriuose tirpalai
vakuuminiu būdu leidžiami pro filtravimo prietaisus,
pritvirtintus prie besisukančio būgno, valdymas ir
kontrolė; c) mašinų, kurios separuoja medžiagas
centrifugavimo būdu, valdymas ir kontrolė; d) įrenginių,
šalinančių nuosėdas ir vandenį iš nevalytosios naftos,
valdymas ir kontrolė; e) panašių užduočių atlikimas; f)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8153 01 Cheminių ir panašių
medžiagų filtravimo preso operatorius 8153 02
Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo
išcentrinio separatoriaus operatorius 8153 03 Naftos
telkinių dehidratavimo įrenginių operatorius 8153 04
Cheminių ir panašių medžiagų sraigtinio preso
operatorius

815301

Cheminių ir panašių medžiagų filtravimo preso operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminių ir panašių medžiagų filtravimo preso
operatorius

Description:

815302

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo išcentrinio separatoriaus operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo
išcentrinio separatoriaus operatorius

Description:

815303

Naftos telkinių dehidratavimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naftos telkinių dehidratavimo įrenginių operatorius

Description:
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815304

Cheminių ir panašių medžiagų sraigtinio preso operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminių ir panašių medžiagų sraigtinio preso
operatorius

Description:

815305

Cheminių ir panašių medžiagų ekstraktoriaus operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminių ir panašių medžiagų ekstraktoriaus
operatorius

Description:

815306

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo filtro operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo filtro Description:
operatorius

815307

Būgninio filtro operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Būgninio filtro operatorius

Description:

815308

Cheminių ir panašių medžiagų sijojimo įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminių ir panašių medžiagų sijojimo įrenginio
operatorius

Description:

815309

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo separatoriaus operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo
separatoriaus operatorius

Description:

815311

Žalios naftos valymo įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žalios naftos valymo įrenginio operatorius

Description:
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815312

Ultrafiltravimo įrenginio aparatininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ultrafiltravimo įrenginio aparatininkas

Description:

8154

Cheminio distiliavimo įrenginių ir reaktorių operatoriai (išskyrus naftos ir gamtinių dujų perdirbimą)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Cheminio distiliavimo įrenginių ir reaktorių operatoriai
(išskyrus naftos ir gamtinių dujų perdirbimą)

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Cheminio distiliavimo įrenginių ir reaktorių operatoriai Explanatory
(išskyrus naftos ir gamtinių dujų) valdo ir kontroliuoja
notes:
įrangą, kuri distiliuoja ir valo chemines medžiagas,
išskyrus naftą ir gamtines dujas. Atliekamos užduotys:
a) įrenginių, kuriuose valomi skysti nevalytieji
chemikalai juos rafinuojant arba separuojant į jų
komponentus, valdymas ir kontrolė; b) įrenginių,
kuriuose atliekama keletas cheminės reakcijos proceso
operacijų, valdymas ir kontrolė; c) garinimo rezervuarų,
vakuuminių virimo aparatų ir panašių įrenginių,
kuriuose koncentruojamos suspensijos ir tirpalai,
valdymas ir kontrolė; d) panašių užduočių atlikimas; e)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8154 01 Cheminėje technologijoje
naudojamo (išskyrus naftos ir gamtinių dujų)
konverterio operatorius 8154 02 Periodinio veikimo
distiliatoriaus (cheminių procesų, išskyrus naftos ir
gamtinių dujų) operatorius 8154 03 Tolydžiojo veikimo
distiliatoriaus (cheminių procesų, išskyrus naftos ir
gamtinių dujų) operatorius 8154 04 Terpentino
distiliatoriaus operatorius

815401

Cheminėje technologijoje naudojamo (išskyrus naftos ir gamtinių dujų) konverterio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminėje technologijoje naudojamo (išskyrus naftos ir Description:
gamtinių dujų) konverterio operatorius

815402

Periodinio veikimo distiliatoriaus (cheminių procesų, išskyrus naftos ir gamtinių dujų) operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Periodinio veikimo distiliatoriaus (cheminių procesų,
išskyrus naftos ir gamtinių dujų) operatorius

Description:

815403

Tolydžiojo veikimo distiliatoriaus (cheminių procesų, išskyrus naftos ir gamtinių dujų) operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tolydžiojo veikimo distiliatoriaus (cheminių procesų,
išskyrus naftos ir gamtinių dujų) operatorius

Description:
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815404

Terpentino distiliatoriaus operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Terpentino distiliatoriaus operatorius

Description:

815405

Cheminėje technologijoje naudojamo (išskyrus naftos ir gamtinių dujų) garintuvo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminėje technologijoje naudojamo (išskyrus naftos ir Description:
gamtinių dujų) garintuvo operatorius

815406

Medienos sausojo distiliavimo aparato operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos sausojo distiliavimo aparato operatorius

Description:

815407

Cheminėje technologijoje naudojamo (išskyrus naftos ir gamtinių dujų) reaktoriaus-konverterio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminėje technologijoje naudojamo (išskyrus naftos ir Description:
gamtinių dujų) reaktoriaus-konverterio operatorius

815408

Cheminėje technologijoje naudojamo (išskyrus naftos ir gamtinių dujų) reaktoriaus operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminėje technologijoje naudojamo (išskyrus naftos ir Description:
gamtinių dujų) reaktoriaus operatorius

815409

Cheminių tirpalų ruošėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminių tirpalų ruošėjas

Description:

815410

Tolydžiojo veikimo distiliatoriaus (cheminių procesų, išskyrus naftos ir gamtinių dujų) operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tolydžiojo veikimo distiliatoriaus (cheminių procesų,
išskyrus naftos ir gamtinių dujų) operatorius

Description:
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815411

Periodinio veikimo distiliatoriaus (cheminių procesų, išskyrus naftos ir gamtinių dujų) operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Periodinio veikimo distiliatoriaus (cheminių procesų,
išskyrus naftos ir gamtinių dujų) operatorius

Description:

815412

Cheminių reagentų paruošimo aparatininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminių reagentų paruošimo aparatininkas

Description:

815413

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo vakuuminio aparato (išskyrus naftos ir gamtinių dujų) operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo
vakuuminio aparato (išskyrus naftos ir gamtinių dujų)
operatorius

Description:

8155

Naftos ir gamtinių dujų valymo ir perdirbimo įrenginių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Naftos ir gamtinių dujų valymo ir perdirbimo įrenginių
operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Naftos ir gamtinių dujų valymo bei perdirbimo
Explanatory
įrenginių operatoriai valdo ir kontroliuoja įrenginius,
notes:
kurie rafinuoja, distiliuoja ir valo naftą, naftos
produktus bei šalutinius produktus arba gamtines
dujas. Atliekamos užduotys: a) įrenginių, pašalinančių
sierą iš naftos ir naftos produktų bei šalutinių produktų,
valdymas ir kontrolė; b) cirkuliacinių siurblių, kurie
varinėja naftos produktus, vandenį, cheminius tirpalus
pro valymo įrenginį, valdymas ir kontrolė; c)
distiliavimo įrenginių, kurie distiliuoja ar valo naftos
produktus, valdymas ir kontrolė; d) mašinų, kurios
maišo benziną su cheminėmis medžiagomis ir kitais
priedais, valdymas ir kontrolė; e) mašinų, kurios
rafinuoja ar kitaip valo gamtines dujas, valdymas ir
kontrolė; f) panašių užduočių atlikimas; g) vadovavimas
kitiems darbininkams. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: 8155 01 Naftos ir gamtinių dujų perdibimo
produktų maišytuvo operatorius 8155 02 Išvalytos
naftos ir gamtinių dujų mišinių paruošimo įrenginio
operatorius 8155 03 Naftos ir gamtinių dujų
perdirbimo įmonės valdymo pulto operatorius 8155 04
Išvalytos naftos ir gamtinių dujų distiliatoriaus
operatorius

815501

Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo produktų maišytuvo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo produktų
maišytuvo operatorius

Description:
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815502

Išvalytos naftos ir gamtinių dujų mišinių paruošimo įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Išvalytos naftos ir gamtinių dujų mišinių paruošimo
įrenginio operatorius

Description:

815503

Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įmonės valdymo pulto operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įmonės valdymo
pulto operatorius

Description:

815504

Išvalytos naftos ir gamtinių dujų distiliatoriaus operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Išvalytos naftos ir gamtinių dujų distiliatoriaus
operatorius

Description:

815505

Parafino gamybos įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Parafino gamybos įrenginio operatorius

Description:

815506

Naftos ir gamtinių dujų siurblinės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naftos ir gamtinių dujų siurblinės operatorius

Description:

815507

Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įmonės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įmonės operatorius Description:

815508

Išvalytos naftos ir gamtinių dujų distiliatoriaus siurblio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Išvalytos naftos ir gamtinių dujų distiliatoriaus siurblio
operatorius

Description:
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815509

Išvalytos naftos ir gamtinių dujų distiliatoriaus operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Išvalytos naftos ir gamtinių dujų distiliatoriaus
operatorius

Description:

815510

Sieros iš išvalytos naftos ir gamtinių dujų šalinimo įrenginio operatoriaus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sieros iš išvalytos naftos ir gamtinių dujų šalinimo
įrenginio operatoriaus

Description:

815511

Išvalytos naftos ir gamtinių dujų apdorojimo įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Išvalytos naftos ir gamtinių dujų apdorojimo įrenginio
operatorius

Description:

815512

Naftos gavybos meistras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naftos gavybos meistras

Description:

8159

Kitur nepriskirti cheminio žaliavų perdirbimo įrenginių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti cheminio žaliavų perdirbimo įrenginių
operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima cheminio perdirbimo įrenginių
Explanatory
operatorius, kurie nepriskiriami kitiems 815 grupės
notes:
“Cheminio perdirbimo įrenginių operatoriai”
pogrupiams. Čia, pavyzdžiui, turėtų būti priskiriami tie,
kurie valdo ir kontroliuoja mašinas ir įrenginius,
kuriuose cheminiai tirpalai apdorojami balinimo
reagentais, iš anglių gaminamas koksas ar dujos,
natūralūs ar sintetiniai polimerai spaudžiami ar
formuojami į sintetinį pluoštą, gaminamos trąšos,
išskiriamos ir apdorojamos radioaktyviosios medžiagos.
Tokiais atvejais atliekamos užduotys būtų: a) įrenginių,
apdorojančių cheminius tirpalus balinimo reagentais,
valdymas ir kontrolė; b) įrenginių, kuriuose iš anglių
gaminamas koksas ir dujos, valdymas ir kontrolė; c)
įrenginių, kurie spaudžia ar formuoja natūralius ar
sintetinius polimerus į sintetinį pluoštą, valdymas ir
kontrolė; d) trąšų gamybos įrenginių valdymas ir
kontrolė; e) radioaktyviųjų medžiagų išskyrimo ar
separavimo iš jų rūdos ar tokių medžiagų apdorojimo
įrenginių valdymas ir kontrolė; f) panašių užduočių
atlikimas; g) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8159 01 Karštosios
kameros technikas 8159 02 Medžio anglių degimo
krosnies operatorius 8159 03 Retortinės
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kokso degimo krosnies operatorius 8159 04 Medžio
anglių gamybos mašinos operatorius
815901

Karštosios kameros technikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Karštosios kameros technikas

Description:

815902

Medžio anglių degimo krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medžio anglių degimo krosnies operatorius

Description:

815903

Retortinės kokso degimo krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Retortinės kokso degimo krosnies operatorius

Description:

815904

Medžio anglių gamybos mašinos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medžio anglių gamybos mašinos operatorius

Description:

815905

Akmens anglių dujų gamybos mašinos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmens anglių dujų gamybos mašinos operatorius

Description:

815906

Kokso gamybos mašinos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kokso gamybos mašinos operatorius

Description:

815907

Trąšų gamybos mašinos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Trąšų gamybos mašinos operatorius

Description:

815908

Sintetinio pluošto gamybos mašinos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Sintetinio pluošto gamybos mašinos operatorius

815909

Chemikalų balinimo aparato operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Chemikalų balinimo aparato operatorius

Description:

815910

Vakuuminio įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vakuuminio įrenginio operatorius

Description:

815911

Medžio anglių degimo kameros operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medžio anglių degimo kameros operatorius

Description:

815912

Kokso degimo kameros operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kokso degimo kameros operatorius

Description:

815913

Galvaninių elementų cheminio apdorojimo įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Galvaninių elementų cheminio apdorojimo įrenginio
operatorius

Description:

815914

Radioaktyviųjų medžiagų cheminio apdorojimo įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radioaktyviųjų medžiagų cheminio apdorojimo
įrenginio operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Operatorius, kuris valdo radioaktyviųjų atliekų
Explanatory
dezaktyvavimo, neutralizavimo ir cheminio apdorojimo notes:
įrenginius. Jis reguliuoja įrenginius tol, kol apdorojimo
proceso metu pasiekiami specifikacijų reikalavimai.
Stebi matavimo aparatūros rodmenis, braižo
diagramas, koordinuoja ir sinchronizuoja įvairias
apdorojimo proceso fazes. Apskaičiuoja srovės stiprį, į
tirpalus dedamų cheminių medžiagų, kiekius. Viso
apdorojimo proceso metu reguliuoja naudojamų
tirpalų koncentracijos lygį, jų temperatūrą, skysčių ir
dujų srautų vertes. Žurnale registruoja atliekamų
operacijų eigą. Gali valdyti distancinę įrangą.
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815915

Kokso gamybos įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kokso gamybos įrenginio operatorius

Description:

815916

Trąšų gamybos įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Trąšų gamybos įrenginio operatorius

Description:

815917

Dujų suskystinimo įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dujų suskystinimo įrenginio operatorius

Description:

815918

Kokso gamybos krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kokso gamybos krosnies operatorius

Description:

815919

Akmens anglių dujų retortos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmens anglių dujų retortos operatorius

Description:

815920

Gumos gamybos įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gumos gamybos įrenginio operatorius

Description:

815921

Sintetinio pluošto gamybos įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sintetinio pluošto gamybos įrenginio operatorius

Description:

815922

Radioaktyviųjų atliekų perdirbėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radioaktyviųjų atliekų perdirbėjas

Description:
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815923

Elektrolizės įrenginio aparatininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrolizės įrenginio aparatininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Aparatininkas, kuris elektrolizės aparatuose valdo
Explanatory
technologinius elektrolizės procesus, kai elektros
notes:
srovės stipris kinta nuo 5000 iki 20000 A (amperų). Jis
ruošia elektrolitų tirpalus, reguliuoja vandens, tirpalų ir
kitų sudedamųjų dalių tiekimą į elektrolizės aparatus,
užtikrina saugų, patikimą elektrolizės įrenginio, azoto ir
vandenilio išlyginamųjų rezervuarų eksploatavimą.
Privalo tiksliai vykdyti technologinių procesų
reglamentą, laikytis elektrolizės įrangos techninės
priežiūros grafiko. Gali prižiūrėti įvairios konstrukcijos
elektrolizės aparatus (diafragminius ar gyvsidabrinius,
periodinio ar nepertraukiamo veikimo). Elektrolizės
vonias užpildo natrio hidroksidu, stebi jo atliekų
šalinimą iš elektrolizės vonių. Kontroliuoja
technologinės įrangos, kontrolinės matavimo
aparatūros būklę, rūpinasi jos įtaisų patikra. Užtikrina
patikimą įrangos veikimą@, tvarko technologinio
proceso kontrolės dokumentus.

815924

Cheminės analizės laborantas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminės analizės laborantas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Laborantas, kuris paima vandens, garų, dujų, tepalų,
Explanatory
nuosėdų ir kitų medžiagų ėminius, parenka cheminei
notes:
analizei reikalingas medžiagas ir priemones, užtikrina
saugias cheminės analizės atlikimo sąlygas.
Kontroliuoja gruntinio, artezinio ir ežero vandens
cheminę sudėtį. Ruošia standartinius ir kitus tirpalus.
Atlikdamas cheminę analizę, vadovaujasi patvirtintais
cheminių tyrimų metodais, pateikia rezultatus ir priima
sprendimus. Naudojasi ir prižiūri šiuolaikinę
laboratorinę įrangą, rūpinasi darbų sauga ir higienos
reikalavimų laikymusi, naudojamų matavimo priemonių
patikra, kokybišku cheminės analizės atlikimu. Inicijuoja
naujovių taikymą atliekant laboratorinę cheminę
analizę. Kontroliuoja jos kokybę. Nustato gautų
laboratorinių tyrimų rezultatų tikrumą ir patikimumą.
Suformuluoja cheminės analizės užduotį ir apdoroja
rezultatus. Cheminės analizės laborantas gali dirbti
ekologinės stebėsenos, kokybės kontrolės ir
sertifikavimo, sveikatos centrų, vaistų kontrolės,
mokslinio tyrimo ir mokymo institucijų, teismo
ekspertizės, veterinarijos, chemijos, biochemijos, maisto
pramonės ir kitose laboratorijose ir cheminės analizės ir
kontrolės įtaisais prekiaujančiose bendrovėse.

816

Elektros gamybos ir panašių jėgainių operatoriai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Elektros gamybos ir panašių jėgainių operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Elektros gamybos ir panašių jėgainių operatoriai valdo
ir kontroliuoja elektros energijos gamybos jėgainių,
vandens valymo, kaitinimo ir panašias mašinas bei

Explanatory
notes:
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įrenginius, taip pat valdo ir kontroliuoja laivų ir kitokius
garo variklius bei boilerius. Pagrindinės atliekamos
užduotys: elektros energiją gaminančių mašinų ir
įrenginių valdymas ir kontroliavimas; garo variklių,
boilerių ir kitokių stacionariųjų mašinų ir įrenginių,
pavyzdžiui, kaitinimo krosnių, vandens valymo ir
siurbimo stočių, valdymas ir kontroliavimas. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Šios
grupės profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius:
8161 Elektros gamybos jėgainių operatoriai 8162 Garo
variklių ir katilų operatoriai 8163 Atliekų deginimo,
vandens valymo ir kitokių įrenginių operatoriai
Profesijos priskiriamos 7 pagrindinei grupei
“Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai ”, jei darbo
užduotys atliekamos rankiniu būdu arba naudojant
rankinio valdymo įrankius ir reikia, kad dirbantysis
turėtų supratimą apie darbo organizavimą,
naudojamus įrankius ir medžiagas bei galutinio
produkto paskirtį ir savybes. Profesijos priskiriamos 9
pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti darbininkai”, jei
atliekamos užduotys yra paprastos ir rutininės, jei jas
atliekant dažniausiai naudojami rankiniai įrankiai, jei
reikia padėti fizinių pastangų, jei ankstesnis šio darbo
patyrimas ir supratimas nėra būtini, jei pakanka labai
ribotos asmeninės iniciatyvos ir sprendimų.
8161

Elektros gamybos jėgainių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Elektros gamybos jėgainių operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Energijos gamybos jėgainių operatoriai valdo ir
Explanatory
kontroliuoja mašinas ir įrenginius, kurie gamina
notes:
elektros ar kitokią energiją ir kontroliuoja jos
paskirstymą. Atliekamos užduotys: a) šiluminių jėgainių,
kūrenamų anglimis, naftos produktais ar gamtinėmis
dujomis, valdymas ir kontrolė; b) šiluminių jėgainių,
kūrenamų branduoliniu kuru, darbo valdymas ir
kontroliavimas; c) hidroelektrinių darbo valdymas ir
kontroliavimas; d) kitų energijos generavimo jėgainių,
pavyzdžiui, saulės, potvynių ir atoslūgių, geoterminių ar
vėjo energijos, valdymas ir kontrolė; e) jėgainių
pagamintos elektros energijos ir jos paskirstymo
kontroliavimas; f) panašių užduočių atlikimas; g)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8161 01 Elektrinės skirstomojo
skydo dispečeris 8161 02 Elektrinės operatorius 8161
03 Elektros generavimo dujų įrangos operatorius 8161
04 Elektros generatoriaus operatorius

816101

Elektrinės skirstomojo skydo dispečeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrinės skirstomojo skydo dispečeris

Description:

816102

Elektrinės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrinės operatorius

Description:
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816103

Elektros generavimo dujų įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros generavimo dujų įrangos operatorius

Description:

816104

Elektros generatoriaus operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros generatoriaus operatorius

Description:

816105

Hidroelektrinės generatoriaus operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Hidroelektrinės generatoriaus operatorius

Description:

816106

Garo jėgainės elektros generatoriaus operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Garo jėgainės elektros generatoriaus operatorius

Description:

816107

Geoterminės jėgainės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geoterminės jėgainės operatorius

Description:

816108

Hidroelektrinės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Hidroelektrinės operatorius

Description:

816109

Termofikacinės elektrinės gamtinių dujų įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Termofikacinės elektrinės gamtinių dujų įrangos
operatorius

Description:

816110

Atominės elektrinės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Atominės elektrinės operatorius

Description:
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816111

Branduolinio reaktoriaus elektros generatoriaus operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Branduolinio reaktoriaus elektros generatoriaus
operatorius

Description:

816112

Reaktorių skyriaus operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Reaktorių skyriaus operatorius

Description:

816113

Elektros srovės lygintuvo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros srovės lygintuvo operatorius

Description:

816114

Garo jėgainės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Garo jėgainės operatorius

Description:

816115

Elektros generavimo turbinos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros generavimo turbinos operatorius

Description:

816116

Jėgainės turbinos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jėgainės turbinos operatorius

Description:

816117

Vėjo elektrinės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vėjo elektrinės operatorius

Description:

816118

Kilnojamosios elektros stoties mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kilnojamosios elektros stoties mašinistas

Description:
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816119

Karštosios kameros operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Karštosios kameros operatorius

Description:

816120

Saulės elektrinės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Saulės elektrinės operatorius

Description:

816121

Potvynių elektrinės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Potvynių elektrinės operatorius

Description:

816122

Transporto technologinės įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto technologinės įrangos operatorius

Description:

8162

Garo variklių ir katilų operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Garo variklių ir katilų operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Garo variklių ir katilų operatoriai valdo bei kontroliuoja Explanatory
garo variklių ir katilų darbą sausumoje ir jūroje.
notes:
Atliekamos užduotys: a) anglimi ar naftos produktais
varomų garo variklių ar katilų, veikiančių ir sausumoje,
ir jūroje, valdymas ir kontrolė; b) panašių užduočių
atlikimas; c) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8162 01 Katilinės kūrikas
8162 02 Lokomotyvo katilo kūrikas 8162 03 Laivo
kūrikas 8162 04 Katilinės garo reguliuotojas

816201

Katilinės kūrikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Katilinės kūrikas

Description:

816202

Lokomotyvo katilo kūrikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lokomotyvo katilo kūrikas

Description:
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816203

Laivo kūrikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo kūrikas

Description:

816204

Katilinės garo reguliuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Katilinės garo reguliuotojas

Description:

816205

Lokomotyvo katilo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lokomotyvo katilo operatorius

Description:

816206

Laivo katilo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo katilo operatorius

Description:

816207

Garo mašinos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Garo mašinos operatorius

Description:

816208

Šilumos punkto operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šilumos punkto operatorius

Description:

816209

Katilinės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Katilinės operatorius

Description:

816211

Turbinų įrangos prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Turbinų įrangos prižiūrėtojas

Description:
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816212

Katilinės aparatininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Katilinės aparatininkas

Description:

816213

Turbinų skyriaus mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Turbinų skyriaus mašinistas

Description:

816214

Katilinės meistras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Katilinės meistras

Description:

8163

Atliekų deginimo, vandens valymo ir kitokių įrenginių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Atliekų deginimo, vandens valymo ir kitokių įrenginių
operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Atliekų deginimo, vandens valymo ir kitokių įrenginių
Explanatory
operatoriai valdo ir kontroliuoja įvairių rūšių įrenginius: notes:
atliekų deginimo krosnis, vandens valymo įrenginius,
oro ir dujų kompresorius, siurblines, šaldymo, šildymo
ir ventiliacijos sistemas. Atliekamos užduotys: a)
deginimo krosnių ir įrenginių, skirtų šiukšlių ir kitokių
atliekų deginimui, valdymas ir kontrolė; b) mašinų ir
įrenginių, kurie valo ir grynina žmonių mitybai skirtą
vandenį arba jau panaudotą vandenį, kuris turi nutekėti
į natūralius vandens telkinius, valdymas ir kontrolė; c)
oro ir dujų kompresorių valdymas ir kontrolė; d)
siurblinių, perpumpuojančių iš vienos vietos į kitą
skystas medžiagas, dujas, pusiau skystas ir miltelių
pavidalo medžiagas, valdymas ir kontrolė; e) šaldymo
sistemų, naudojamų atsargoms atšaldyti ar šaltai laikyti
bei pramonės procesuose, darbo valdymas ir
kontroliavimas; f) ventiliavimo ir šildymo sistemų darbo
kontrolė ir valdymas; g) panašių užduočių atlikimas; h)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8163 01 Atliekų deginimo krosnių
operatorius 8163 02 Ledo gamybos mašinų operatorius
8163 03 Oro kompresoriaus operatorius 8163 04 Dujų
kompresoriaus operatorius

816301

Atliekų deginimo krosnių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Atliekų deginimo krosnių operatorius

Description:
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816302

Ledo gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ledo gamybos mašinų operatorius

Description:

816303

Oro kompresoriaus operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Oro kompresoriaus operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Operatorius, kuris gali eksploatuoti stacionarius oro
Explanatory
kompresorius, gali atlikti jų techninę priežiūrą ir
notes:
remontą. Jis valdo ir prižiūri kompresorius, kuriais
suslegiamas oras, reikalingas pneumatiniams įrankiams,
keltuvams ir kitai įrangai veikti. Įjungia energijos šaltinį
ir nustato reikiamą slėgį, reguliuoja rankenėles arba į
reikiamą padėtį nustato automatinio oro tiekimo
reguliatorių. Stebi slėgio, temperatūros ir kitų
parametrų vertes, nuolat reguliuoja kompresoriaus
įtaisus, prižiūri oro rinktuvus ir slėginius oro
vamzdynus. Valo ir sutepa įrangą, išmano naudojamų
tepimo medžiagų savybes, tepalų rūšis ir markes.
Tvarko eksploatacinę-techninę prižiūrimo įrenginio
dokumentaciją.

816304

Dujų kompresoriaus operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dujų kompresoriaus operatorius

Description:

816305

Šaldymo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaldymo įrenginių operatorius

Description:

816306

Nusodintuvo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nusodintuvo operatorius

Description:

816307

Vandens filtro operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vandens filtro operatorius

Description:
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816308

Šaldyklos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaldyklos operatorius

Description:

816309

Nuotekų valymo įrenginių aparatininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nuotekų valymo įrenginių aparatininkas

Description:

816310

Atliekų deginimo įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Atliekų deginimo įrenginio operatorius

Description:

816311

Vandens siurblinės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vandens siurblinės operatorius

Description:

816312

Siurblinės, išskyrus naftos ir gamtinių dujų, operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Siurblinės, išskyrus naftos ir gamtinių dujų, operatorius

Description:

816313

Chloravimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Chloravimo įrangos operatorius

Description:

816314

Vandenvietės įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vandenvietės įrangos operatorius

Description:

816315

Vandens rezervuaro operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vandens rezervuaro operatorius

Description:
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816316

Nuotekų apdorojimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nuotekų apdorojimo įrenginių operatorius

Description:

816317

Vėdinimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vėdinimo įrangos operatorius

Description:

816318

Vandens užtvankos prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vandens užtvankos prižiūrėtojas

Description:

816319

Kilnojamojo kompresoriaus mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kilnojamojo kompresoriaus mašinistas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mašinistas, kuris prižiūri kilnojamąją kompresorinę stotį Explanatory
su vidaus degimo varikliu, atlieka jos pamaininę ir
notes:
sezoninę techninę priežiūrą. Jis paruošia kompresorių
darbui, jį paleidžia, nustato ir palaiko reikalingą veikimo
režimą, stebi parametrus, reguliuoja, esant reikalui
sustabdo, paruošia pervežimui į kitą vietą. Jis privalo
išmanyti stūmoklinių kompresorių, turbokompresorių,
vidaus degimo variklių konstrukciją, veikimo principą,
technines charakteristikas, techninės priežiūros
taisykles ir kompresoriaus reguliavimo įtaisus. Taip pat
turi išmanyti galimų kompresoriaus darbo sutrikimų
priežastis, gedimus ir jų šalinimo būdus. Privalo mokėti
naudotis matavimo įtaisais.

816320

Kilnojamųjų didelio slėgio kompresorių mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kilnojamųjų didelio slėgio kompresorių mašinistas

Description:

816321

Kilnojamųjų kompresorių su vidaus degimo varikliais mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kilnojamųjų kompresorių su vidaus degimo varikliais
mašinistas

Description:
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816322

Kompresorinės mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompresorinės mašinistas

Description:

816323

Kompresorinės įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kompresorinės įrenginių operatorius

Description:

816324

Valymo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valymo įrenginių operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Operatorius, kuris valdo vandens valymo įrangą
Explanatory
geriamajam ir pramoniniam vandeniui paruošti. Jis
notes:
prižiūri vandens valymo įrenginius, siurblines ir nuotekų
valymo įrenginių įrangą. Jis kontroliuoja gėlo vandens
tiekimą į vandens valymo stotį, įjungdamas ir
reguliuodamas elektrinius įtaisus, siurblius, sklendes.
Pripildo reikalingą kiekį chlorido, amoniako, kalkių arba
kitokių chemikalų vandeniui dezinfekuoti arba
sureguliuoja automatinę įrangą, kuri automatiškai
dozuoja chemikalų kiekius. Įjungia ingredientų
maišymo įrangą. Laukia, kol nereikalingos priemaišos
nusės ant rezervuaro dugno. Vandenį filtruoja specialia
filtravimo įranga. Švarų vandenį siurbia į rezervuarus.
Stebi vandens skaitiklių ir slėgmačių rodmenis.
Vadovauja švaraus filtruoto vandens tiekimui. Gali
atlikti vandens mėginių tyrimus.

816325

Dumblo aikštelių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dumblo aikštelių operatorius

Description:

816326

Vandens cheminio valymo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vandens cheminio valymo įrenginių operatorius

Description:

816327

Vandens nupiltuvo motoristas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vandens nupiltuvo motoristas

Description:
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816328

Vandentiekio siurblinės mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vandentiekio siurblinės mašinistas

Description:

816329

Vandentiekio įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vandentiekio įrenginių operatorius

Description:

816330

Valymo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valymo įrangos operatorius

Description:

816331

Siurblinės mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Siurblinės mašinistas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mašinistas, kuris dirba vandentiekio stotyse ir atsako už Explanatory
siurblinės patvirtinto darbo režimo vykdymą. Darbo
notes:
vietoje prižiūri technologinius įrenginius, stebi ir
registruoja visų kontrolinių matavimo įtaisų rodmenis,
analizuoja jų tikslumą. Išlaiko instrukcijoje nurodytą
chloro kiekį vandenyje. Stebi perpumpavimo stoties
darbo režimą, piko valandomis įjungia papildomus
siurblius, apie tai daro įrašus pamainos žurnale. Seka
aktyviosios, reaktyviosios ir pikinės elektros galios
vertes, reikiamu momentu įjungia reaktyviosios
energijos kondensatorius. Dalyvauja įrenginių remonto
darbuose. Turi mokėti šaltkalvystės, stiklininkystės,
metalų suvirinimo ir įrenginių remonto darbus,
išmanyti vandens tiekimo įrenginių konstrukciją,
veikimo principus, eksploatavimo taisykles.

816332

Vandens cheminio valymo įrenginių aparatininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vandens cheminio valymo įrenginių aparatininkas

Description:

816333

Nuosėdų nusausinimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nuosėdų nusausinimo įrenginių operatorius

Description:
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816334

Vidaus degimo variklių mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vidaus degimo variklių mašinistas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mašinistas, kuris valdo ir kontroliuoja elektros jėgainės
įvairių sistemų vidaus degimo variklius, kurių galia yra
(5000 – 10 000) kW. Jis turi išmanyti įvairių tipų vidaus
degimo variklių elektrines grandines ir kinematines
schemas, konstrukcijas, montavimo taisykles,
demontavimą ir variklių bandymo taisykles.

Explanatory
notes:

816335

Vandens specialiojo valymo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vandens specialiojo valymo įrenginių operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Operatorius, kuris valdo, stebi ir kontroliuoja chemijos
įmonės arba chemijos cecho vandens specialiojo
valymo įrenginius. Jis užtikrina patikimą, be avarijų
vandens specialiojo valymo įrenginių veikimą ir tvarką
patalpose. Atlieka einamąją techninę įrangos priežiūrą,
laiku išaiškina ir pašalina priskirtos įrangos sutrikimus,
kontroliuoja vandens kokybę. Pagal patvirtintą grafiką
vietoje darbo įrangos įjungia rezervinę įrangą. Esant
reikalui sustabdo įrangą, ją dezaktyvuoja ir perduoda
remontui, paruošia darbo vietą remonto darbams.
Išbando suremontuotą įrangą, analizuoja defektų
priežastis ir imasi priemonių, neleidžiančių atsirasti
defektams.

Explanatory
notes:

816336

Valdymo pulto operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valdymo pulto operatorius

Description:

816337

Vandens nuotėkio paieškos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vandens nuotėkio paieškos operatorius

Description:

817

Automatinių surinkimo linijų ir pramoninių robotų operatoriai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Automatinių surinkimo linijų ir pramoninių robotų
operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Automatinių surinkimo linijų ir pramoninių robotų
operatoriai valdo ir kontroliuoja automatines ir pusiau
automatines surinkimo linijas ir pramoninius robotus.
Pagrindinės atliekamos užduotys: automatinių ar
pusiau automatinių surinkimo linijų ir pramoninių
robotų valdymas ir kontroliavimas. Šios grupės
profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius: 8171

Explanatory
notes:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

1 184/1 365

LPK-2005

Automatinių surinkimo linijų operatoriai 8172
Pramoninių robotų operatoriai Profesijos priskiriamos 7
pagrindinei grupei “Kvalifikuoti darbininkai ir
amatininkai ”, jei darbo užduotys atliekamos rankiniu
būdu arba naudojant rankinio valdymo įrankius ir
reikia, kad dirbantysis turėtų supratimą apie darbo
organizavimą, naudojamus įrankius ir medžiagas bei
galutinio produkto paskirtį ir savybes. Profesijos
priskiriamos 9 pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti
darbininkai”, jei atliekamos užduotys yra paprastos ir
rutininės, jei jas atliekant dažniausiai naudojami
rankiniai įrankiai, jei reikia padėti fizinių pastangų, jei
ankstesnis šio darbo patyrimas ir supratimas nėra
būtini, jei pakanka labai ribotos asmeninės iniciatyvos ir
sprendimų.
8171

Automatinių surinkimo linijų operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Automatinių surinkimo linijų operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Automatinių surinkimo linijų operatoriai valdo ir
kontroliuoja automatinių ir pusiau automatinių
surinkimo linijų darbą. Atliekamos užduotys: a)
automatinių ir pusiau automatinių surinkimo linijų
darbo valdymas ir kontrolė; b) panašių užduočių
atlikimas; c) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8171 01 Automatinės
surinkimo linijos įrenginių operatorius 8171 02
Automatinės surinkimo linijos operatorius

Explanatory
notes:

817101

Automatinės surinkimo linijos įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automatinės surinkimo linijos įrenginių operatorius

Description:

817102

Automatinės surinkimo linijos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automatinės surinkimo linijos operatorius

Description:

8172

Pramoninių robotų operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pramoninių robotų operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pramoninių robotų operatoriai įjungia ir išjungia
Explanatory
pramoninius robotus ir atlieka panašias užduotis.
notes:
Atliekamos užduotys: a) pramoninių robotų valdymas ir
kontrolė; b) panašių užduočių atlikimas; c) vadovavimas
kitiems darbininkams. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: 8172 01 Robotų operatorius
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817201

Robotų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Robotų operatorius

Description:

82

Mašinų operatoriai ir surinkėjai

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogrupis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Mašinų operatoriai ir surinkėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mašinų operatoriai ir surinkėjai valdo ir kontroliuoja
Explanatory
pramonės mašinas tiesiogiai jų darbo vietoje ar
notes:
distanciniu valdymu arba surenka produkciją iš detalių
pagal griežtai nustatytas instrukcijas ir procedūras.
Darbas paprastai reikalauja patyrimo dirbant su
pramonės įrenginiais ir mašinomis bei jų išmanymo.
Dažnai reikalaujama sugebėjimo dirbti pagal “mašininį
tempą” ir prisitaikyti prie technologijos naujovių.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbininkų
atliekamos užduotys: mašinų ir įrenginių, kurie gamina
produkciją iš metalo, mineralų, chemikalų, gumos,
kaučiuko, plastiko, medienos, popieriaus, tekstilės,
kailio, odos ar kurie perdirba maisto ir panašius
produktus, valdymas ir kontrolė; spausdinimo ir knygų
įrišimo mašinų valdymas; gaminių pakavimo ir etikečių
klijavimo mašinų valdymas; gaminių surinkimas iš
sudedamųjų detalių pagal griežtai nustatytas
specifikacijas ir procedūras. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pagrindinio
pogrupio profesijos toliau skirstomos į tokias grupes:
821 Metalo ir mineralų apdirbimo mašinų operatoriai
822 Chemijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
823 Gumos ir plastiko gaminių mašinų operatoriai 824
Medienos gaminių apdirbimo mašinų operatoriai 825
Spausdinimo, įrišimo, popieriaus ir kartono gamybos
mašinų operatoriai 826 Tekstilės, kailių, odos gaminių
gamybos mašinų operatoriai 827 Maisto ir panašių
produktų apdorojimo ir perdirbimo įrenginių
operatoriai 828 Surinkėjai 829 Kiti mašinų operatoriai ir
surinkėjai Profesijos priskiriamos 7 pagrindinei grupei
“Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai ”, jei darbo
užduotys atliekamos rankiniu būdu arba naudojant
rankinio valdymo įrankius ir reikia, kad dirbantysis
turėtų supratimą apie darbo organizavimą,
naudojamus įrankius ir medžiagas bei galutinio
produkto paskirtį ir savybes. Profesijos priskiriamos 9
pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti darbininkai”, jei
atliekamos užduotys yra paprastos ir rutininės, jei jas
atliekant dažniausiai naudojami rankiniai įrankiai, jei
reikia fizinių pastangų, jei ankstesnis šio darbo
patyrimas ir supratimas nėra būtini, jei pakanka labai
ribotos asmeninės iniciatyvos ir sprendimų.

821

Metalo ir mineralų apdirbimo mašinų operatoriai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Metalo ir mineralų apdirbimo mašinų operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Metalo ir mineralų apdirbimo mašinų operatoriai valdo Explanatory
ir kontroliuoja metalų apdirbimo mašinas arba gamina notes:
gaminius, kurių pagrindą sudaro nemetalų mineralai.
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Pagrindinės atliekamos užduotys: metalo apdirbimo
mašinų, pavyzdžiui, tekinimo staklių, mašininių žirklių,
šlifavimo, gręžimo, metalo pjovimo staklių, arba įvairių
lietinio cemento, betono ir akmens gaminių ekstruzijos,
formavimo, liejimo, maišymo, šlifavimo ir pjaustymo
mašinų valdymas ir kontroliavimas. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Šios
grupės profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius:
8211 Metalo apdirbimo staklių operatoriai 8212
Cemento gamybos ir kitokios mineralinės žaliavos
apdirbimo mašinų operatoriai Profesijos priskiriamos 7
pagrindinei grupei “Kvalifikuoti darbininkai ir
amatininkai ”, jei darbo užduotys atliekamos rankiniu
būdu arba naudojant rankinio valdymo įrankius ir
reikia, kad dirbantysis turėtų supratimą apie darbo
organizavimą, naudojamus įrankius ir medžiagas bei
galutinio produkto paskirtį ir savybes. Profesijos
priskiriamos 9 pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti
darbininkai”, jei atliekamos užduotys yra paprastos ir
rutininės, jei jas atliekant dažniausiai naudojami
rankiniai įrankiai, jei reikia padėti fizinių pastangų, jei
ankstesnis šio darbo patyrimas ir supratimas nėra
būtini, jei pakanka labai ribotos asmeninės iniciatyvos ir
sprendimų.
8211

Metalo apdirbimo staklių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Metalo apdirbimo staklių operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Metalo apdirbimo staklių operatoriai valdo ir
Explanatory
kontroliuoja automatines ar pusiau automatines
notes:
metalo apdirbimo stakles, kurios atlieka
pasikartojančias operacijas ir kurias derina bei nustato
staklių derintojai. Atliekamos užduotys: a) vienerių ar
kelerių staklių, pavyzdžiui, tekinimo staklių,
štampavimo presų, mašininių žirklių, metalo lenkimo,
frezavimo, lyginimo, gręžimo, šlifavimo, galandimo ar
metalo pjovimo mašinų, kurias galima valdyti ar
kontroliuoti skaitmeniniu būdu ar prijungti prie
automatinio perdavimo įrenginio, darbo valdymas ir
kontroliavimas; b) panašių užduočių atlikimas; c)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8211 01 Revolverinių metalo
tekinimo staklių operatorius 8211 02 Metalo apdirbimo
staklių centro operatorius 8211 03 Universaliųjų
tekinimo ir sriegimo staklių operatorius 8211 04 Metalo
apdirbimo staklių operatorius

821101

Revolverinių metalo tekinimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Revolverinių metalo tekinimo staklių operatorius

Description:

821102

Metalo apdirbimo staklių centro operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo apdirbimo staklių centro operatorius

Description:
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821103

Universaliųjų tekinimo ir sriegimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Universaliųjų tekinimo ir sriegimo staklių operatorius

Description:

821104

Metalo apdirbimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo apdirbimo staklių operatorius

Description:

821105

Revolverinių metalo apdirbimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Revolverinių metalo apdirbimo staklių operatorius

Description:

821106

Armatūros gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Armatūros gamybos mašinų operatorius

Description:

821107

Komponentų automatinio perdavimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Komponentų automatinio perdavimo įrenginių
operatorius

Description:

821108

Metalo lenkimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo lenkimo staklių operatorius

Description:

821109

Katilų gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Katilų gamybos mašinų operatorius

Description:

821110

Metalo gręžimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo gręžimo mašinų operatorius

Description:
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821111

Metalo poliravimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo poliravimo staklių operatorius

Description:

821112

Metalo preso, išskyrus kalimo presą, operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo preso, išskyrus kalimo presą, operatorius

Description:

821113

Kabelių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kabelių gamybos mašinų operatorius

Description:

821114

Laikrodžių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laikrodžių gamybos mašinų operatorius

Description:

821115

Perjungtuvų gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Perjungtuvų gamybos mašinų operatorius

Description:

821116

Gurgučių pūtimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gurgučių pūtimo mašinų operatorius

Description:

821117

Metalo gaminių gurgučių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo gaminių gurgučių gamybos mašinų operatorius Description:

821118

Vamzdžių gurgučių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vamzdžių gurgučių gamybos mašinų operatorius

Description:
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821119

Metalo pjovimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo pjovimo staklių operatorius

Description:

821120

Metalo graviravimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo graviravimo staklių operatorius

Description:

821121

Metalo ėsdinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo ėsdinimo mašinų operatorius

Description:

821122

Dujinio ar deguoninio metalo pjaustymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dujinio ar deguoninio metalo pjaustymo mašinų
operatorius

Description:

821123

Metalo kalimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo kalimo staklių operatorius

Description:

821124

Metalo štampavimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo štampavimo mašinų operatorius

Description:

821125

Tekinimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekinimo staklių operatorius

Description:

821126

Metalo tekinimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo tekinimo staklių operatorius

Description:
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821127

Įrankių tekinimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įrankių tekinimo staklių operatorius

Description:

821128

Metalo šlifavimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo šlifavimo staklių operatorius

Description:

821129

Metalo aštrinimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo aštrinimo staklių operatorius

Description:

821130

Juvelyrinių dirbinių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Juvelyrinių dirbinių gamybos mašinų operatorius

Description:

821131

Metalo pritrynimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo pritrynimo staklių operatorius

Description:

821132

Emulsijos ruošėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Emulsijos ruošėjas

Description:

821133

Metalinių gaminių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalinių gaminių gamybos mašinų operatorius

Description:

821134

Metalo frezavimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo frezavimo staklių operatorius

Description:
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821135

Metalo liejimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo liejimo mašinų operatorius

Description:

821136

Adatų gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Adatų gamybos mašinų operatorius

Description:

821137

Metalinių veržlių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalinių veržlių gamybos mašinų operatorius

Description:

821138

Vamzdžių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vamzdžių gamybos mašinų operatorius

Description:

821139

Metalo drožimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo drožimo staklių operatorius

Description:

821140

Metalo tiksliojo šlifavimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo tiksliojo šlifavimo staklių operatorius

Description:

821141

Metalo skylių plėtimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo skylių plėtimo staklių operatorius

Description:

821142

Kniedžių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kniedžių gamybos mašinų operatorius

Description:
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821143

Kniedijimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kniedijimo staklių operatorius

Description:

821144

Metalo formavimo preso operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo formavimo preso operatorius

Description:

821145

Metalo štampavimo preso operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo štampavimo preso operatorius

Description:

821146

Profilinių detalių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Profilinių detalių gamybos mašinų operatorius

Description:

821147

Metalo kirpimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo kirpimo mašinų operatorius

Description:

821148

Metalo valcavimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo valcavimo mašinų operatorius

Description:

821149

Metalinės sporto įrangos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalinės sporto įrangos mašinų operatorius

Description:

821150

Įrankių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įrankių gamybos mašinų operatorius

Description:
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821151

Metalinių žaislų gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalinių žaislų gamybos mašinų operatorius

Description:

821152

Rankinių ir kišeninių laikrodžių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rankinių ir kišeninių laikrodžių gamybos mašinų
operatorius

Description:

821153

Metalo suvirinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo suvirinimo mašinų operatorius

Description:

821154

Vielos gaminių mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vielos gaminių mašinų operatorius

Description:

821155

Elektrinių grandinių montavimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrinių grandinių montavimo mašinų operatorius

Description:

821156

Automatinės staklių linijos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automatinės staklių linijos operatorius

Description:

821157

Mechaninių žirklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mechaninių žirklių operatorius

Description:

821158

Tėjinio profiliuočio gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tėjinio profiliuočio gamybos mašinų operatorius

Description:
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8212

Cemento gamybos ir kitokios mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Cemento gamybos ir kitokios mineralinės žaliavos
apdirbimo mašinų operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Cemento gamybos ir kitokios mineralinės žaliavos
Explanatory
apdirbimo mašinų operatoriai valdo bei kontroliuoja
notes:
ekstruzijos, formavimo, maišymo, šlifavimo ir pjovimo
mašinas, kurios gamina ir užbaigia (suteikia apdailą)
įvairius iš anksto nulietus betono ir akmens gaminius ar
kurios gamina dirbtinį akmenį statyboms. Atliekamos
užduotys: a) ekstruzijos, formavimo, šlifavimo ir
pjovimo mašinų, kurios gamina įvairius iš anksto
nulietus betono ir akmens gaminius, pavyzdžiui,
grindinio plytas, tvorų stulpus, lietas vamzdžių dalis ir
tranšėjų apkalas, sienų ir pertvarų plokštes, statybų
blokus, kabelių kanalus ar izoliacinius vamzdžius, dūmų
ir dulkių ventiliacijos vamzdžius, bei atlieka šių gaminių
apdailą, valdymas ir kontrolė; b) mašinų, kurios gamina
betoną maišydamos smėlį, žvyrą, cementą ir vandenį,
valdymas ir kontrolė; c) panašių užduočių atlikimas; d)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8212 01 Akmens apdirbimo staklių
operatorius 8212 02 Abrazyvinių dangų gamybos
mašinų operatorius 8212 03 Dirbtinio akmens gaminių
mašinų operatorius 8212 04 Asbesto ir cemento
gaminių mašinų operatorius

821201

Akmens apdirbimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmens apdirbimo staklių operatorius

Description:

821202

Abrazyvinių dangų gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Abrazyvinių dangų gamybos mašinų operatorius

Description:

821203

Dirbtinio akmens gaminių mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dirbtinio akmens gaminių mašinų operatorius

Description:

821204

Asbesto ir cemento gaminių mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Asbesto ir cemento gaminių mašinų operatorius

Description:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

1 195/1 365

LPK-2005

821205

Akmeninių gaminių raižymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmeninių gaminių raižymo mašinų operatorius

Description:

821206

Lietinio betono gaminių mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lietinio betono gaminių mašinų operatorius

Description:

821207

Betoninių blokų gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Betoninių blokų gamybos mašinų operatorius

Description:

821208

Cementinių gaminių mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cementinių gaminių mašinų operatorius

Description:

821209

Techninių deimantų pjaustymo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Techninių deimantų pjaustymo staklių operatorius

Description:

821210

Mozaikos pjaustymo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mozaikos pjaustymo staklių operatorius

Description:

821211

Akmeninių gaminių pjaustymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmeninių gaminių pjaustymo mašinų operatorius

Description:

821212

Akmens graviravimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmens graviravimo staklių operatorius

Description:
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821213

Betono apdailos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Betono apdailos mašinų operatorius

Description:

821214

Akmens apdailos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmens apdailos mašinų operatorius

Description:

821215

Techninių deimantų gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Techninių deimantų gamybos mašinų operatorius

Description:

821216

Mineralinių medžiagų gaminių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mineralinių medžiagų gaminių gamybos mašinų
operatorius

Description:

821217

Techninių deimantų poliravimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Techninių deimantų poliravimo staklių operatorius

Description:

821218

Akmens poliravimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Akmens poliravimo mašinų operatorius

Description:

821219

Betono maišyklės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Betono maišyklės operatorius

Description:

821220

Cemento maišyklės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cemento maišyklės operatorius

Description:
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822

Chemijos gaminių gamybos mašinų operatoriai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Chemijos gaminių gamybos mašinų operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Chemijos gaminių gamybos mašinų operatoriai valdo ir Explanatory
kontroliuoja mašinas, kurios perdirba daugelį įvairių
notes:
cheminių ir kitų sudedamųjų medžiagų, kad pagamintų
farmacijos ir parfumerijos prekes, sprogmenis,
fotografijos ir kitus cheminius gaminius, arba kurios
poliruoja, galvanizuoja ir padengia paviršiniu sluoksniu
metalinius dirbinius. Pagrindinės atliekamos užduotys:
mašinų, kurios formuoja, filtruoja, fermentuoja, maišo,
prideda priedų, gamina junginius ar kitaip perdirba
chemines medžiagas, kad suteiktų joms pageidaujamas
savybes tolesnei gamybai arba kad iš jų pagamintų
galutinį produktą, valdymas ir kontroliavimas; mašinų,
skirtų metalų poliravimui, galvanizacijai ir padengimui
paviršiniu sluoksniu, valdymas ir kontroliavimas. Gali
būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams.
Šios grupės profesijos toliau skirstomos į tokius
pogrupius: 8221 Farmacijos ir parfumerijos gaminių
gamybos mašinų operatoriai 8222 Šaudmenų ir
sprogstamųjų medžiagų gamybos mašinų operatoriai
8223 Metalų poliravimo, elektrocheminio ir kitokio
metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai 8224
Fotografijos gaminių gamybos įrenginių operatoriai
8229 Kitur nepriskirti cheminių gaminių gamybos
mašinų operatoriai Profesijos priskiriamos 7
pagrindinei grupei “Kvalifikuoti darbininkai ir
amatininkai ”, jei darbo užduotys atliekamos rankiniu
būdu arba naudojant rankinio valdymo įrankius ir
reikia, kad dirbantysis turėtų supratimą apie darbo
organizavimą, naudojamus įrankius ir medžiagas bei
galutinio produkto paskirtį ir savybes. Profesijos
priskiriamos 9 pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti
darbininkai”, jei atliekamos užduotys yra paprastos ir
rutininės, jei jas atliekant dažniausiai naudojami
rankiniai įrankiai, jei reikia padėti fizinių pastangų, jei
ankstesnis šio darbo patyrimas ir supratimas nėra
būtini, jei pakanka labai ribotos asmeninės iniciatyvos ir
sprendimų.

8221

Farmacijos ir parfumerijos gaminių gamybos mašinų operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Farmacijos ir parfumerijos gaminių gamybos mašinų
operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Farmacijos ir parfumerijos gaminių gamybos mašinų
Explanatory
operatoriai valdo ir kontroliuoja darbą mašinų,
notes:
perdirbančių daugelį įvairių cheminių ir kitų
sudedamųjų medžiagų gaminant farmacijos ir
parfumerijos gaminius. Atliekamos užduotys: a)
mašinų, kurios formuoja, filtruoja, fermentuoja, kaitina,
maišo, smulkina, sutankina medžiagas, naudojamas
gaminant farmacijos, parfumerijos, valymo priemones
ir panašius produktus, bei užpildo jomis, darbo
valdymas ir kontrolė; b) operacijų temperatūros, slėgio,
greičio ir eigos reguliavimas ir kontroliavimas; c)
mašinų ir įrenginių valymas bei dezinfekavimas; d)
panašių užduočių atlikimas; e) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8221
01 Ploviklių gamybos mašinų operatorius 8221 02
Farmacijos gaminių gamybos mašinų operatorius 8221
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03 Tualeto reikmenų gamybos mašinų operatorius
8221 04 Kvepalų distiliavimo įrangos operatorius
822101

Ploviklių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ploviklių gamybos mašinų operatorius

Description:

822102

Farmacijos gaminių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Farmacijos gaminių gamybos mašinų operatorius

Description:

822103

Tualeto reikmenų gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tualeto reikmenų gamybos mašinų operatorius

Description:

822104

Kvepalų distiliavimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvepalų distiliavimo įrangos operatorius

Description:

822105

Farmacijos gaminių ir tualeto reikmenų granuliavimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Farmacijos gaminių ir tualeto reikmenų granuliavimo
įrangos operatorius

Description:

822106

Tualeto reikmenų formavimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tualeto reikmenų formavimo įrangos operatorius

Description:

822107

Kvepalų distiliatoriaus operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kvepalų distiliatoriaus operatorius

Description:
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8222

Šaudmenų ir sprogstamųjų medžiagų gamybos mašinų operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Šaudmenų ir sprogstamųjų medžiagų gamybos mašinų Description:
operatoriai

Aiškinamosios
pastabos:

Šaudmenų ir sprogstamųjų medžiagų gamybos mašinų Explanatory
operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas, perdirbančias notes:
daugelį įvairių cheminių ir kitų sudedamųjų medžiagų
gaminant šaudmenis ir sprogstamąsias medžiagas.
Atliekamos užduotys: a) mašinų, kurios maišo, prideda
priedų, gamina junginius ir kitaip perdirba chemines
medžiagas, gaminant sprogstamąsias medžiagas,
pavyzdžiui, nitroceliuliozę, želatininį dinamitą ir įvairių
rūšių raketinį kurą, darbo valdymas ir kontrolė; b)
įrenginių, gaminančių detonatorius sprogstamosioms
medžiagoms ir pirotechnikos gaminiams, darbo
valdymas ir kontrolė; c) įrenginių, surenkančių ir
užpildančių patronus, sprogmenis, bombas, raketas,
minas ir panašius šaudmenis, valdymas ir kontrolė; d)
panašių užduočių atlikimas; e) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8222
01 Šaudmenų gamybos mašinų operatorius 8222 02
Sprogstamųjų medžiagų gamybos mašinų operatorius
8222 03 Pirotechnikos priemonių gamybos mašinų
operatorius 8222 04 Degtukų gamybos mašinų
operatorius

822201

Šaudmenų gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaudmenų gamybos mašinų operatorius

Description:

822202

Sprogstamųjų medžiagų gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sprogstamųjų medžiagų gamybos mašinų operatorius

Description:

822203

Pirotechnikos priemonių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pirotechnikos priemonių gamybos mašinų operatorius

Description:

822204

Degtukų gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Degtukų gamybos mašinų operatorius

Description:
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8223

Metalų poliravimo, elektrocheminio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Metalų poliravimo, elektrocheminio ir kitokio metalų
paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Metalų poliravimo, elektrocheminio ir kitokio metalų
Explanatory
paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai valdo ir
notes:
kontroliuoja įrenginius, kurie poliruoja, galvanizuoja,
padengia paviršiniu sluoksniu metalinius gaminius
siekiant geriau apsaugoti juos nuo korozijos ir irimo,
dekoratyviais tikslais arba siekiant suteikti jiems
elektrinių ir magnetinių savybių. Atliekamos užduotys:
a) įrenginių, valančių metalinius gaminius prieš juos
galvanizuojant, emaliuojant ar kitaip padengiant,
valdymas ir kontrolė; b) galvanizavimo įrenginių
valdymas ir kontrolė; c) įrenginių, padengiančių geležį
ir plieną karštojo panardinimo būdu, valdymas ir
kontrolė; d) mašinų, kurios automatiškai padengia vielą
spalvotųjų metalų sluoksniu, valdymas ir kontrolė; e)
įrenginių, purškiančių lydytą metalą ar kitas medžiagas
ant metalų paviršiaus siekiant suteikti jiems apsauginį
ar dekoratyvinį sluoksnį arba restauruoti nusidėvėjusius
ar pakenktus paviršius, valdymas ir kontrolė; f)
įrenginių, suteikiančių metalams antikorozinę apdailą
juos apdorojant chemikalais ir kaitinant, valdymas ir
kontrolė; g) panašių užduočių atlikimas; h)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8223 01 Anoduotojas 8223 02
Elektrocheminio nusodinimo įrenginio operatorius
8223 03 Metalų lydalo valymo įrenginio operatorius
8223 04 Metalo juodinimo mašinų operatorius

822301

Anoduotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Anoduotojas

Description:

822302

Elektrocheminio nusodinimo įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrocheminio nusodinimo įrenginio operatorius

Description:

822303

Metalų lydalo valymo įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalų lydalo valymo įrenginio operatorius

Description:

822304

Metalo juodinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo juodinimo mašinų operatorius

Description:
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822305

Metalo dengimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo dengimo mašinų operatorius

Description:

822306

Riebalų nuo metalo paviršiaus šalinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Riebalų nuo metalo paviršiaus šalinimo mašinų
operatorius

Description:

822307

Metalo dengimo panardinimu mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo dengimo panardinimu mašinų operatorius

Description:

822308

Metalų elektrocheminio dengimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalų elektrocheminio dengimo mašinų operatorius

Description:

822309

Metalo apdailos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo apdailos mašinų operatorius

Description:

822310

Metalo galvanizavimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo galvanizavimo mašinų operatorius

Description:

822311

Metalo laminavimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo laminavimo mašinų operatorius

Description:

822312

Metalo dažymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo dažymo mašinų operatorius

Description:
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822313

Metalo plakiravimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo plakiravimo mašinų operatorius

Description:

822314

Vielos plakiravimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vielos plakiravimo mašinų operatorius

Description:

822315

Metalo poliravimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo poliravimo mašinų operatorius

Description:

822316

Metalo valymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo valymo mašinų operatorius

Description:

822317

Metalo šratasraučio valymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo šratasraučio valymo mašinų operatorius

Description:

822318

Metalo purškiamojo dengimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo purškiamojo dengimo mašinų operatorius

Description:

822319

Metalo paviršiaus valymo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo paviršiaus valymo įrangos operatorius

Description:

822320

Metalo smėliasraučio valymo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo smėliasraučio valymo įrangos operatorius

Description:
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822321

Cinkuotojas difuzijos būdu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cinkuotojas difuzijos būdu

Description:

822322

Džiovinimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Džiovinimo įrenginių operatorius

Description:

8224

Fotografijos gaminių gamybos įrenginių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Fotografijos gaminių gamybos įrenginių operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Fotografijos gaminių gamybos įrenginių operatoriai
valdo ir kontroliuoja įrenginius, gaminančius
fotopopierių ir fotojuostas, ryškinančius fotojuostas ir
spausdinančius nuotraukas. Atliekamos užduotys: a)
fotopopieriaus ir fotojuostų gamybos įrenginių
valdymas ir kontrolė; b) mašinų, padengiančių
fotografines plokšteles jautriu sluoksniu, valdymas ir
kontrolė; c) įrenginių, ryškinančių spalvotas ir
nespalvotas juostas ir fotoplokšteles, kad gautų
negatyvus ir permatomus pozityvus, valdymas ir
kontrolė; d) spalvotų ir nespalvotų nuotraukų
spausdinimo įrenginių ir nuotraukų didinimo ar
mažinimo įrenginių valdymas ir kontrolė; e) panašių
užduočių atlikimas; f) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8224
01 Kino juostų ryškinimo mašinų operatorius 8224 02
Nuotraukų ryškinimo mašinų operatorius 8224 03
Nuotraukų didinimo mašinų operatorius 8224 04
Juostų ryškinimo mašinų operatorius

Explanatory
notes:

822401

Kino juostų ryškinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kino juostų ryškinimo mašinų operatorius

Description:

822402

Nuotraukų ryškinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nuotraukų ryškinimo mašinų operatorius

Description:

822403

Nuotraukų didinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nuotraukų didinimo mašinų operatorius

Description:
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822404

Juostų ryškinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Juostų ryškinimo mašinų operatorius

Description:

822405

Fotografinio popieriaus gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fotografinio popieriaus gamybos mašinų operatorius

Description:

822406

Fotografinių juostų ryškinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fotografinių juostų ryškinimo mašinų operatorius

Description:

822407

Fotografinių juostų gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fotografinių juostų gamybos mašinų operatorius

Description:

822408

Fotografinių plokštelių mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fotografinių plokštelių mašinų operatorius

Description:

822409

Nespalvotųjų nuotraukų spausdinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nespalvotųjų nuotraukų spausdinimo mašinų
operatorius

Description:

822410

Spalvotųjų nuotraukų spausdinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spalvotųjų nuotraukų spausdinimo mašinų operatorius Description:

822411

Kino filmų kopijavimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kino filmų kopijavimo įrangos operatorius

Description:
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8229

Kitur nepriskirti cheminių gaminių gamybos mašinų operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti cheminių gaminių gamybos mašinų
operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima chemijos gaminių gamybos mašinų Explanatory
operatorius, nepriskiriamus kitiems 822 grupės
notes:
“Chemijos gaminių gamybos mašinų operatoriai”
pogrupiams. Čia, pavyzdžiui, turėtų būti priskiriami tie,
kurie valdo ir kontroliuoja mašinas, gaminančias tokius
chemijos pramonės gaminius, kaip linoleumą, žvakes,
halogenų dujas ir panašius produktus. Tokiais atvejais
atliekamos užduotys yra šios: a) mašinų, gaminančių
linoleumą, žvakes, halogenų dujas ir panašius chemijos
pramonės gaminius, valdymas ir kontrolė; b) panašių
užduočių atlikimas; c) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8229
01 Žvakių gamybos mašinų operatorius 8229 02 Chloro
dujų gamybos mašinų operatorius 8229 03 Halogeno
dujų gamybos mašinų operatorius 8229 04 Vandenilio
dujų gamybos mašinų operatorius

822901

Žvakių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žvakių gamybos mašinų operatorius

Description:

822902

Chloro dujų gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Chloro dujų gamybos mašinų operatorius

Description:

822903

Halogeno dujų gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Halogeno dujų gamybos mašinų operatorius

Description:

822904

Vandenilio dujų gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vandenilio dujų gamybos mašinų operatorius

Description:

822905

Linoleumo gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Linoleumo gamybos mašinų operatorius

Description:
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822906

Pieštukų gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pieštukų gamybos mašinų operatorius

Description:

822907

Cheminių ir panašių medžiagų plovimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminių ir panašių medžiagų plovimo mašinų
operatorius

Description:

822908

Švino gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Švino gamybos mašinų operatorius

Description:

823

Gumos ir plastiko gaminių mašinų operatoriai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Gumos ir plastiko gaminių mašinų operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gumos ir plastiko gaminių mašinų operatoriai valdo ir Explanatory
kontroliuoja mašinas, kurios plastikuoja, maišo ir jungia notes:
gumą ir jos sudedamąsias dalis bei gamina įvairius
komponentus ir gaminius iš natūralios ar sintetinės
gumos bei plastiko. Pagrindinės atliekamos užduotys:
mašinų, kurios plastikuoja, maišo ir jungia gumą ir jos
sudedamąsias dalis bei gamina įvairius komponentus ir
gaminius iš natūralios ar sintetinės gumos bei plastiko,
darbo valdymas ir kontrolė. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbininkams. Šios grupės
profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius: 8231
Gumos gaminių gamybos mašinų operatoriai 8232
Plastiko gaminių gamybos mašinų operatoriai
Profesijos priskiriamos 7 pagrindinei grupei
“Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai”, jei darbo
užduotys atliekamos rankiniu būdu arba naudojant
rankinio valdymo įrankius ir reikia, kad dirbantysis
turėtų supratimą apie darbo organizavimą,
naudojamus įrankius ir medžiagas bei galutinio
produkto paskirtį ir savybes. Profesijos priskiriamos 9
pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti darbininkai”, jei
atliekamos užduotys yra paprastos ir rutininės, jei jas
atliekant dažniausiai naudojami rankiniai įrankiai, jei
reikia padėti fizinių pastangų, jei ankstesnis šio darbo
patyrimas ir supratimas nėra būtini, jei pakanka labai
ribotos asmeninės iniciatyvos ir sprendimų.

8231

Gumos gaminių gamybos mašinų operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gumos gaminių gamybos mašinų operatoriai

Description:

Aiškinamosios

Gumos gaminių gamybos mašinų operatoriai valdo ir

Explanatory
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pastabos:

kontroliuoja mašinas, kurios plastikuoja, maišo ir jungia notes:
gumą bei gamina įvairius komponentus ir gaminius iš
natūralios ar sintetinės gumos, pavyzdžiui, guminę
avalynę, namų apyvokos reikmenis, izoliacines
medžiagas, pramonės reikmenis, dviračių, automobilių,
traktorių, lėktuvų ir kitų transporto priemonių
padangas. Atliekamos užduotys: a) mašinų,
plastikuojančių, maišančių ir jungiančių gumą ir jos
sudedamąsias dalis tolimesniam apdorojimui, valdymas
ir kontrolė; b) mašinų, kurios gamina gumos lakštus ar
gumuotą medžiagą valuojant gumą, valdymas ir
kontrolė; c) mašinų, kurios išspaudžia gumos mišinį ar
formuoja vulkanizuotą gumą presavimo būdu,
valdymas ir kontrolė; d) mašinų, kurios gamina
padangas pagal šabloną, vulkanizuoja padangas, lieja
(presuoja) ar rekonstruoja naudotas padangas,
valdymas ir kontrolė; e) panašių užduočių atlikimas; f)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8231 01 Gumavimo mašinų
operatorius 8231 02 Gumos mišinių paruošimo mašinų
operatorius 8231 03 Gumos gofravimo mašinų
operatorius 8231 04 Gumos ekstruzijos mašinų
operatorius

823101

Gumavimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gumavimo mašinų operatorius

Description:

823102

Gumos mišinių paruošimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gumos mišinių paruošimo mašinų operatorius

Description:

823103

Gumos gofravimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gumos gofravimo mašinų operatorius

Description:

823104

Gumos ekstruzijos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gumos ekstruzijos mašinų operatorius

Description:

823105

Gumos smulkintuvų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gumos smulkintuvų operatorius

Description:
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823106

Gumos liejimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gumos liejimo mašinų operatorius

Description:

823107

Padangų liejimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Padangų liejimo mašinų operatorius

Description:

823108

Padangų restauravimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Padangų restauravimo mašinų operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Operatorius, kuris valdo panaudotų padangų
protektorių atnaujinimo mašinas. Ruošdamas padangą
protektoriaus atnaujinimui, jis ją uždeda ant laikymo
įtaiso, pastumia padangą po šlifavimo staklių disku,
suformuoja atramos paviršių naujam protektoriaus
sluoksniui vulkanizuoti. Sureguliuoja formą
protektoriaus juostai vulkanizuoti, suformuoja
protektoriaus raštą. Gali atlikti atskiras padangos
šlifavimo, naujo protektoriaus uždėjimo ar jo rašto
formavimo užduotis.

Explanatory
notes:

823109

Gumos perdirbimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gumos perdirbimo mašinų operatorius

Description:

823110

Gumos gaminių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gumos gaminių gamybos mašinų operatorius

Description:

823111

Vulkanizuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vulkanizuotojas

Description:

823112

Guminių gaminių vulkanizavimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Guminių gaminių vulkanizavimo mašinų operatorius

Description:
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823113

Padangų vulkanizavimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Padangų vulkanizavimo mašinų operatorius

Description:

823114

Gumos kalandrų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gumos kalandrų operatorius

Description:

823115

Padangų keitimo ir atnaujinimo darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Padangų keitimo ir atnaujinimo darbininkas

Description:

8232

Plastiko gaminių gamybos mašinų operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Plastiko gaminių gamybos mašinų operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Plastiko gaminių gamybos mašinų operatoriai valdo ir Explanatory
kontroliuoja mašinas, kurios plastikuoja ir jungia
notes:
sudedamąsias dalis, kad pagamintų plastikus, ar kurios
gamina įvairius plastikinius gaminius ar detales.
Atliekamos užduotys: a) įrenginių, kurie plastikuoja ir
jungia sudedamąsias dalis, kad pagamintų plastikus,
valdymas ir kontrolė; b) mašinų, kurios formuoja
plastikus presavimo, liejimo, ekstruzijos, pjaustymo ir
kitais būdais, darbo valdymas ir kontrolė; c) mašinų,
laminuojančių plastiką ir plastiku impregnuotas
medžiagas, valdymas ir kontrolė; d) panašių užduočių
atlikimas; e) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8232 01 Plastiko
poliravimo mašinų operatorius 8232 02 Plastiko
raižymo mašinų operatorius 8232 03 Plastiko gaminių
liejimo mašinų operatorius 8232 04 Plastiko pjaustymo
mašinų operatorius

823201

Plastiko poliravimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plastiko poliravimo mašinų operatorius

Description:

823202

Plastiko raižymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plastiko raižymo mašinų operatorius

Description:
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823203

Plastiko gaminių liejimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plastiko gaminių liejimo mašinų operatorius

Description:

823204

Plastiko pjaustymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plastiko pjaustymo mašinų operatorius

Description:

823205

Plastiko gręžimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plastiko gręžimo mašinų operatorius

Description:

823206

Plastiko ėsdinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plastiko ėsdinimo mašinų operatorius

Description:

823207

Plastiko ekstruzijos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plastiko ekstruzijos mašinų operatorius

Description:

823208

Plastiko gaminių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plastiko gaminių gamybos mašinų operatorius

Description:

823209

Plastiko apdailos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plastiko apdailos mašinų operatorius

Description:

823210

Plastiko šlifavimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plastiko šlifavimo mašinų operatorius

Description:
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823211

Plastiko slėginio liejimo [įpurškiamojo presavimo] mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plastiko slėginio liejimo [įpurškiamojo presavimo]
mašinų operatorius

Description:

823212

Plastiko laminavimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plastiko laminavimo mašinų operatorius

Description:

823213

Plastiko formavimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plastiko formavimo mašinų operatorius

Description:

823214

Plastiko gaminių mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plastiko gaminių mašinų operatorius

Description:

823215

Plastiko gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plastiko gamybos mašinų operatorius

Description:

823216

Plastiko liejikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plastiko liejikas

Description:

823217

Plastiko dirbinių apdorotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plastiko dirbinių apdorotojas

Description:

823218

Aplydytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aplydytojas

Description:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

1 212/1 365

LPK-2005

823219

Drožėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Drožėjas

Description:

823220

Laminuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laminuotojas

Description:

823221

Plastiko gaminių presuojamojo formavimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plastiko gaminių presuojamojo formavimo mašinų
operatorius

Description:

824

Medienos gaminių apdirbimo mašinų operatoriai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Medienos gaminių apdirbimo mašinų operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Medienos gaminių apdirbimo mašinų operatoriai valdo Explanatory
ir kontroliuoja automatines ir pusiau automatines
notes:
medienos apdirbimo mašinas, kurios atlieka
pasikartojančias operacijas ir kurias visada nustato ir
derina medienos apdirbimo staklių operatoriai.
Pagrindinės atliekamos užduotys: medienos apdirbimo
staklių, pavyzdžiui, medienos pjovimo, formavimo,
gręžimo, obliavimo, tekinimo, drožimo ar raižymo,
darbo valdymas ir kontrolė. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbininkams. Šios grupės
profesijos priskiriamos tokiam pogrupiui: 8240
Medienos gaminių apdirbimo mašinų operatoriai
Profesijos priskiriamos 7 pagrindinei grupei
“Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai”, jei darbo
užduotys atliekamos rankiniu būdu arba naudojant
rankinio valdymo įrankius ir reikia, kad dirbantysis
turėtų supratimą apie darbo organizavimą,
naudojamus įrankius ir medžiagas bei galutinio
produkto paskirtį ir savybes. Profesijos priskiriamos 9
pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti darbininkai”, jei
atliekamos užduotys yra paprastos ir rutininės, jei jas
atliekant dažniausiai naudojami rankiniai įrankiai, jei
reikia padėti fizinių pastangų, jei ankstesnis šio darbo
patyrimas ir supratimas nėra būtini, jei pakanka labai
ribotos asmeninės iniciatyvos ir sprendimų.

8240

Medienos apdirbimo mašinų operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Medienos apdirbimo mašinų operatoriai

Description:

Aiškinamosios

Medienos apdirbimo mašinų operatoriai valdo ir

Explanatory
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pastabos:

kontroliuoja automatines ir pusiau automatines
medienos apdirbimo mašinas, kurios atlieka
pasikartojančias operacijas ir kurias visada nustato ar
derina medienos apdirbimo staklių derintojai.
Atliekamos užduotys: a) vienos ar keleto iš anksto
nustatytų ir suderintų mašinų, kurios pjauna, formuoja,
gręžia, obliuoja, tekina, drožia ar raižo medieną,
valdymas ir kontrolė; b) panašių užduočių atlikimas; c)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8240 01 Medienos apdirbimo
staklių operatorius 8240 02 Medienos lenkimo mašinų
operatorius 8240 03 Medienos raižymo mašinų
operatorius 8240 04 Medienos graviravimo mašinų
operatorius

824001

Medienos apdirbimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos apdirbimo staklių operatorius

Description:

824002

Medienos lenkimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos lenkimo mašinų operatorius

Description:

824003

Medienos raižymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos raižymo mašinų operatorius

Description:

824004

Medienos graviravimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos graviravimo mašinų operatorius

Description:

824005

Medienos ėsdinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos ėsdinimo mašinų operatorius

Description:

824006

Medienos apdailos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos apdailos mašinų operatorius

Description:
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824007

Baldų gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Baldų gamybos mašinų operatorius

Description:

824008

Medienos ženklinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos ženklinimo mašinų operatorius

Description:

824009

Medienos dažymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos dažymo mašinų operatorius

Description:

824010

Medienos poliravimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos poliravimo mašinų operatorius

Description:

824011

Medinės sporto įrangos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medinės sporto įrangos mašinų operatorius

Description:

824012

Medinių žaislų gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medinių žaislų gamybos mašinų operatorius

Description:

824013

Medienos gaminių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos gaminių gamybos mašinų operatorius

Description:

824014

Medienos apdirbimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos apdirbimo mašinų operatorius

Description:
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825

Spausdinimo, įrišimo, popieriaus ir kartono gamybos mašinų operatoriai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Spausdinimo, įrišimo, popieriaus ir kartono gamybos
mašinų operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Spausdinimo, įrišimo, popieriaus ir kartono gamybos
Explanatory
mašinų operatoriai valdo ir kontroliuoja spausdinimo ir notes:
dauginimo mašinas, įrišimo ir viršelių puošimo reljefiniu
ornamentu mašinas bei mašinas, gaminančias įvairius
gaminius iš popieriaus, kartono ir panašių medžiagų.
Pagrindinės atliekamos užduotys: įvairių spausdinimo ir
dauginimo, knygų įrišimo, knygų viršelių reljefinio
puošimo mašinų ar mašinų, gaminančių įvairius
gaminius iš popieriaus, kartono ir panašių medžiagų,
darbo valdymas ir kontrolė. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbininkams. Šios grupės
profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius: 8251
Spausdinimo mašinų operatoriai 8252 Knygų įrišimo
mašinų operatoriai 8253 Popierinių ir kartoninių
gaminių mašinų operatoriai Profesijos priskiriamos 7
pagrindinei grupei “Kvalifikuoti darbininkai ir
amatininkai”, jei darbo užduotys atliekamos rankiniu
būdu arba naudojant rankinio valdymo įrankius ir
reikia, kad dirbantysis turėtų supratimą apie darbo
organizavimą, naudojamus įrankius ir medžiagas bei
galutinio produkto paskirtį ir savybes. Profesijos
priskiriamos 9 pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti
darbininkai”, jei atliekamos užduotys yra paprastos ir
rutininės, jei jas atliekant dažniausiai naudojami
rankiniai įrankiai, jei reikia padėti fizinių pastangų, jei
ankstesnis šio darbo patyrimas ir supratimas nėra
būtini, jei pakanka labai ribotos asmeninės iniciatyvos ir
sprendimų.

8251

Spausdinimo mašinų operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Spausdinimo mašinų operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Spausdinimo mašinų operatoriai valdo ir kontroliuoja
įvairių rūšių mašinas, kurios spausdina ant popieriaus,
alavinių plokštelių ir kitų medžiagų. Atliekamos
užduotys: a) cilindrų, velenėlių, rotacinių, ofsetinių,
tiesioginės litografijos, rotacinės graviūros ir tapetų
spausdinimo presų valdymas ir kontrolė; b) panašių
užduočių atlikimas; c) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8251
01 Spaudos formų liejimo mašinų operatorius 8251 02
Fotografinio rinkimo mašinų operatorius 8251 03
Spausdinimo mašinų operatorius 8251 04 Tekstilės
marginimo mašinų operatorius

Explanatory
notes:

825101

Spaudos formų liejimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spaudos formų liejimo mašinų operatorius

Description:
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825102

Fotografinio rinkimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fotografinio rinkimo mašinų operatorius

Description:

825103

Spausdinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spausdinimo mašinų operatorius

Description:

825104

Tekstilės marginimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės marginimo mašinų operatorius

Description:

825105

Plokščiojo spausdinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plokščiojo spausdinimo mašinų operatorius

Description:

825106

Cilindrinių spausdinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cilindrinių spausdinimo mašinų operatorius

Description:

825107

Rotacinių spausdinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rotacinių spausdinimo mašinų operatorius

Description:

825108

Plokštinių spausdinimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plokštinių spausdinimo staklių operatorius

Description:

825109

Tiesioginio spausdinimo litografijos staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tiesioginio spausdinimo litografijos staklių operatorius

Description:
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825110

Ofsetinio spausdinimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ofsetinio spausdinimo staklių operatorius

Description:

825111

Ofsetinės litografijos spausdinimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ofsetinės litografijos spausdinimo staklių operatorius

Description:

825112

Sienų apmušalų [tapetų] spausdinimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sienų apmušalų [tapetų] spausdinimo staklių
operatorius

Description:

825113

Rotacinių spausdinimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rotacinių spausdinimo staklių operatorius

Description:

825114

Graviūrų spausdinimo rotacinių staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Graviūrų spausdinimo rotacinių staklių operatorius

Description:

8252

Knygų įrišimo mašinų operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Knygų įrišimo mašinų operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Knygų įrišimo mašinų operatoriai valdo ir kontroliuoja Explanatory
mašinas, kurios įriša ir reljefinio įspaudimo būdu puošia notes:
knygas. Atliekamos užduotys: a) knygų įrišimo mašinų
valdymas ir kontrolė; b) presų, kurie puošia knygų
viršelius reljefinėmis iliustracijomis ar užrašais,
valdymas ir kontrolė; c) panašių užduočių atlikimas; d)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8252 01 Knygų įrišimo mašinų
operatorius 8252 02 Knygų reljefinio įspaudimo mašinų
operatorius

825201

Knygų įrišimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Knygų įrišimo mašinų operatorius

825202

Knygų reljefinio įspaudimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Knygų reljefinio įspaudimo mašinų operatorius

Description:

8253

Popierinių ir kartoninių gaminių mašinų operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Popierinių ir kartoninių gaminių mašinų operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Popierinių ir kartoninių gaminių mašinų operatoriai
Explanatory
valdo ir kontroliuoja mašinas, gaminančias dėžes,
notes:
vokus, maišus ir kitus gaminius iš popieriaus, įvairių
rūšių kartono, celofano ir panašių medžiagų.
Atliekamos užduotys: a) mašinų, kurios klijuoja popierių
ant kartono, jį pjausto reikiamais dydžiais arba pjausto
ir lanksto kietą ar minkštą kartoną dėžių ruošiniams,
valdymas ir kontrolė; b) presų, formuojančių
popierinius puodelius arba kitas talpyklas iš popieriaus
ir įvairių rūšių kartono, valdymas ir kontrolė; c) mašinų,
kurios pjausto, lanksto ir klijuoja popierių gaminant
vokus ir popierinius maišus arba kurios gamina maišus
iš kitų medžiagų, valdymas ir kontrolė; d) panašių
užduočių atlikimas; e) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8253
01 Kartoninių gaminių gamybos mašinų operatorius
8253 02 Polietileninių maišų gamybos mašinų
operatorius 8253 03 Popierinių dėžių pjaustymo
mašinų operatorius 8253 04 Popieriaus įspaudimo
mašinų operatorius

825301

Kartoninių gaminių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kartoninių gaminių gamybos mašinų operatorius

Description:

825302

Polietileninių maišų gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Polietileninių maišų gamybos mašinų operatorius

Description:

825303

Popierinių dėžių pjaustymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Popierinių dėžių pjaustymo mašinų operatorius

Description:
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825304

Popieriaus įspaudimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Popieriaus įspaudimo mašinų operatorius

Description:

825305

Vokų ir popierinių maišų gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vokų ir popierinių maišų gamybos mašinų operatorius

Description:

825306

Popierinių dėžių lankstymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Popierinių dėžių lankstymo mašinų operatorius

Description:

825307

Kartono išlyginimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kartono išlyginimo mašinų operatorius

Description:

825308

Popierinių gaminių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Popierinių gaminių gamybos mašinų operatorius

Description:

826

Tekstilės, kailių ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Tekstilės, kailių ir odos gaminių gamybos mašinų
operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tekstilės, kailių ir odos gaminių gamybos mašinų
Explanatory
operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas, kurios ruošia notes:
pluoštą ir verpalus, odų ir kailių žaliavą bei gamina ar
sausuoju būdu valo tekstilės, kailio ir odos gaminius.
Pagrindinės atliekamos užduotys: mašinų, kurios ruošia
pluoštą, verpia ir vynioja verpalus ir siūlus, audžia ir
mezga, siuva gatavus drabužius iš įvairių medžiagų,
balina, dažo ir valo drabužius iš tekstilės, ruošia odų ir
kailių žaliavą, odą ir kailius, gamina avalynę ir panašią
produkciją, darbo valdymas ir kontroliavimas. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Šios
grupės profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius:
8261 Pluošto ruošimo, verpimo ir vyniojimo mašinų
operatoriai 8262 Audimo ir mezgimo mašinų
operatoriai 8263 Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų
operatoriai 8264 Balinimo, dažymo ir valymo mašinų
operatoriai 8265 Kailių ir odos išdirbimo mašinų
operatoriai 8266 Avalynės ir kitokių gaminių mašinų
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operatoriai 8269 Kitur nepriskirti tekstilės, kailių ir odos
gaminių gamybos mašinų operatoriai Profesijos
priskiriamos 7 pagrindinei grupei “Kvalifikuoti
darbininkai ir amatininkai”, jei darbo užduotys
atliekamos rankiniu būdu arba naudojant rankinio
valdymo įrankius ir reikia, kad dirbantysis turėtų
supratimą apie darbo organizavimą, naudojamus
įrankius ir medžiagas bei galutinio produkto paskirtį ir
savybes. Profesijos priskiriamos 9 pagrindinei grupei
“Nekvalifikuoti darbininkai”, jei atliekamos užduotys yra
paprastos ir rutininės, jei jas atliekant dažniausiai
naudojami rankiniai įrankiai, jei reikia padėti fizinių
pastangų, jei ankstesnis šio darbo patyrimas ir
supratimas nėra būtini, jei pakanka labai ribotos
asmeninės iniciatyvos ir sprendimų.
8261

Pluošto ruošimo, verpimo ir vyniojimo mašinų operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pluošto ruošimo, verpimo ir vyniojimo mašinų
operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pluošto ruošimo, verpimo ir vyniojimo mašinų
Explanatory
operatoriai valdo bei kontroliuoja įrenginius, kurie
notes:
paruošia pluoštą bei verpia, dvigubina, suka ir vynioja
verpalus bei siūlus. Atliekamos užduotys: a) mašinų,
kurios derina tekstilės pluoštą į vienalytį mišinį,
valdymas ir kontrolė; b) mašinų, kurios valo ir kedena
tekstilės pluoštą, paverčia jį gijomis, šukuoja gijas
pirmajam tempimui, suka gijas ant ričių, verpia kelias
gijas į vieną ploną standartinės kokybės ir svorio
sruogą, valdymas ir kontrolė; c) mašinų, sukančių gijas į
pusverpalius, darbo valdymas ir kontrolė; d) mašinų,
kurios iš pusverpalių verpia siūlus ir verpalus, vynioja
kelis siūlus ant ritės, suka kelias verpalų ar siūlų
sruogeles į vieną sunkesnę ir stipresnę sruogą arba
pervynioja siūlus ir verpalus nuo vienos ritės ant kitos,
valdymas ir kontrolė; e) panašių užduočių atlikimas; f)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8261 01 Siūlų ir verpalų vyniotojas
8261 02 Tekstilės pluoštų maišymo mašinų operatorius
8261 03 Tekstilės pluošto karšimo mašinų operatorius
8261 04 Siūlų ir verpalų dvilinkavimo mašinų
operatorius

826101

Siūlų ir verpalų vyniotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Siūlų ir verpalų vyniotojas

Description:

826102

Tekstilės pluoštų maišymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės pluoštų maišymo mašinų operatorius

Description:
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826103

Tekstilės pluošto karšimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės pluošto karšimo mašinų operatorius

Description:

826104

Siūlų ir verpalų dvilinkavimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Siūlų ir verpalų dvilinkavimo mašinų operatorius

Description:

826105

Tekstilės pluošto temptuvės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės pluošto temptuvės operatorius

Description:

826106

Pluošto paruošimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pluošto paruošimo mašinų operatorius

Description:

826107

Juostelių pervijimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Juostelių pervijimo mašinų operatorius

Description:

826108

Gijų pervijimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gijų pervijimo mašinų operatorius

Description:

826109

Tekstilės pluošto pervijimo mašinos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės pluošto pervijimo mašinos operatorius

Description:

826110

Siūlų ir verpalų vijimo ant ritės mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Siūlų ir verpalų vijimo ant ritės mašinų operatorius

Description:
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826111

Pusverpalių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pusverpalių gamybos mašinų operatorius

Description:

826112

Siūlų ir verpalų vijimo į sruogas mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Siūlų ir verpalų vijimo į sruogas mašinų operatorius

Description:

826113

Sintetinio pluošto verpimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sintetinio pluošto verpimo mašinų operatorius

Description:

826114

Verptuvų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Verptuvų operatorius

Description:

826115

Stabilizuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stabilizuotojas

Description:

826116

Tekstilės pluošto paruošimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės pluošto paruošimo mašinų operatorius

Description:

826117

Apretuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apretuotojas

Description:

826118

Siūlų ir verpalų sukimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Siūlų ir verpalų sukimo mašinų operatorius

Description:
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826119

Tekstilės pluošto plovimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės pluošto plovimo mašinų operatorius

Description:

826120

Siūlų ir verpalų antrinio sukimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Siūlų ir verpalų antrinio sukimo mašinų operatorius

Description:

826121

Džiovintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Džiovintojas

Description:

826122

Linų perdirbimo linijos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Linų perdirbimo linijos operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Linų perdirbimo linijos operatorius valdo ir kontroliuoja Explanatory
linų perdirbimo procesą, užtikrina geriausius
notes:
technologinius parametrus, duoda nurodymus linijos
darbininkams: užtikrina ir kontroliuoja linų perdirbimo
technologinį procesą; tinkamai ir laiku prižiūri ir
eksploatuoja linijos mechanizmus; remontuoja
įrenginius; reguliuoja ir derina perdirbimo linijos darbo
režimą; šalina apsivyniojimus ir užsikimšimus, dėl kurių
linija sustoja; užtikrina darbininkų darbo kokybę ir ją
kontroliuoja; vadovauja linų perdirbimo linijos brigados
darbui, duoda nurodymus brigados darbininkams.

826123

Linų perdirbimo linijos darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Linų perdirbimo linijos darbininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Linų perdirbimo linijos darbininkas rankomis kelia,
Explanatory
neša, paduoda linų žaliavą į liniją, nuima, išrūšiuoja
notes:
pluoštą, jį supresuoja presais: sandėlyje pakrauna
žaliavą, pasveria ir atgabena prie perdirbimo linijos,
žaliavą iškrauna; rūšiuodamas deda žaliavą į liniją,
atneša ir padeda ant transporterio linų pėdelius,
tolygiai paskleidžia; tolygiai skirsto žaliavą, padeda
šalinti užsikimšimus, nutraukia supainiotas viršūnes,
maigus; leidžia žaliavą į liniją, reguliuodamas žaliavos
sluoksnio storį, paduoda ją į formavimo mechanizmą,
šalina apsivyniojimus; nuima pluoštą nuo linijos į
saujas, sudeda į pundus, atrenka nekokybišką pluoštą,
kontroliuoja perdirbimo kokybę; išrūšiuoja pluoštą
pagal spalvą, spalingumą, stiprumą, ilgį, nustato jo
numerį, atrenka nekokybišką pluoštą; išrūšiuotą pluoštą
atneša prie presų, pakrauna presus ir supresuoja.
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826124

Ričių keitėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ričių keitėjas

Description:

826125

Verpalų nuėmėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Verpalų nuėmėjas

Description:

8262

Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai valdo bei
kontroliuoja audimo ir mezgimo mašinas ir panašius
įrenginius, gaminančius trikotažą bei audinius.
Atliekamos užduotys: a) mašinų, audžiančių ir
mezgančių paprastus, vienaspalvius, įvairiaspalvius ir
raštuotus audinius, gobeleną, nėrinius, kilimus,
drabužius, trikotažo gaminius, kitokius audinius ir
gaminius, valdymas ir kontrolė; b) panašių užduočių
atlikimas; c) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8262 01 Žakardinių
sluoksnių pjaustytojas 8262 02 Žakardinių sluoksnių
sujungėjas 8262 03 Kilimų gamybos mašinų
operatorius 8262 04 Audinių gamybos mašinų
operatorius

Explanatory
notes:

826201

Žakardinių sluoksnių pjaustytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žakardinių sluoksnių pjaustytojas

Description:

826202

Žakardinių sluoksnių sujungėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žakardinių sluoksnių sujungėjas

Description:

826203

Kilimų gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kilimų gamybos mašinų operatorius

Description:
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826204

Audinių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audinių gamybos mašinų operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Audinių gamybos mašinų operatoriai valdo ir
kontroliuoja audimo mašinas ir įrenginius, audžiančius
įvairius audinius, gobeleną, nėrinius. Operatoriai valdo
stakles, kurios audžia audeklus, stebi audimo
operacijas, prireikus keičia ataudo įtempimą, nutrūkus
siūlui ar atsiradus kitiems defektams, sustabdo stakles,
suriša siūlus rankomis, pašalina audeklo defektus –
nukerpa išsikišimus ar kitokius nelygumus, prižiūri, kad
šaudyklėse visada būtų verpalų. Operatorius turi
išmanyti bendrą technologinį audinių gamybos
procesą, audinių gamybos įrenginius, siūlų savybes,
audimą, pagrindinius pynimus, vėrimo į nytis būdus,
siūlų ir audinių asortimentą, įrenginio eksploatavimo
taisykles. Operatoriai dirba patalpoje – tekstilės ar
trikotažo įmonėje. Tenka dirbti stovint arba daug
vaikščioti.

Explanatory
notes:

826205

Nėrimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nėrimo mašinų operatorius

Description:

826206

Tekstilės audimo vėrimo į nytis mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės audimo vėrimo į nytis mašinų operatorius

Description:

826207

Kojinių mezgimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kojinių mezgimo mašinų operatorius

Description:

826208

Mezgimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mezgimo mašinų operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mezgimo mašinų operatoriai valdo ir kontroliuoja
Explanatory
trikotažo mezgimo mašinas. Mezgimo mašinų
notes:
operatoriai valdo vieną arba daugiau standartinių
automatinių mašinų, kuriomis mezgami drabužiai ar kiti
gaminiai iš verpalų. Operatoriai parenka verpalų
spalvas, stebi, ar deramai vyksta mezgimo procesas,
reguliuoja spyruoklių įtempimą, kad mezginys nebūtų
per daug laisvas, tikrina ir šalina defektus, suriša
nutrūkusių siūlų galus. Apie mašinos gedimus praneša
mechaninių mašinų derintojui. Mezgimo mašinų
operatoriai turi išmanyti mezgimo mašinų pagrindinius
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mazgus, veikimo principus, reguliavimo ir naudojimo
taisykles, medžiagų, naudojamų mezgimui, rūšis,
savybes, operacijų atlikimo nuoseklumą, defektus, jų
šalinimo būdus ir kt., turi mokėti tinkamai ir greitai
dirbti mašina, paruošti mašiną darbui, įdėti verpalus,
pakeisti adatas, nustatyti ir pašalinti defektus. Mezgimo
mašinų operatoriai dirba tekstilės įmonėse.
826209

Nėrinių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nėrinių gamybos mašinų operatorius

Description:

826210

Tinklų gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tinklų gamybos mašinų operatorius

Description:

826211

Verptuvo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Verptuvo operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Verptuvo operatorius valdo ir kontroliuoja įrenginius,
Explanatory
kurie ruošia pluoštą, taip pat verpia, dvejina, susuka ir
notes:
suvynioja verpalus. Pagrindinės šios profesijos veiklos
kryptys: mašinų, kurios susuka pluoštą į vienalytį mišinį,
valdymas ir kontrolė; mašinų, kurios valdo ir kedena
pluoštą, paverčia jį gijomis, valdymas ir kontrolė;
mašinų, sukančių gijas į knatus, sukančias iš knatų į
siūlus, vyniojančias juos į rites, pervijančias iš vienos
ritės į kitą, sudvejinančias siūlus, valdymas ir kontrolė.
Operatoriai valdo įrenginį, kuris verpia verpalus, nuima
juos nuo kedenimo įrenginių į verpstes ar kitokias
formas, įdeda rites į verpimo mašiną, stebi operaciją,
kad nebūtų defektų. Verpalų ir siūlų sudvejinimo
mašinos operatoriai valdo stakles, kurios vynioja du ar
daugiau siūlų į ritę jų nesusukdamos. Operatoriai turi
išmanyti žaliavos perdirbimo technologinį procesą,
verpinių gamybos įrenginių standartą, pusverpaliams ir
verpalams keliamus reikalavimus, defektus ir jų
išvengimo būdus, turi mokėti tinkamai ir greitai atlikti
operacijas, prižiūrėti verpinių gamybos įrenginius,
tinkamai juos eksploatuoti, stebėti jų techninę būklę.

826212

Metmenų siūlų apmetimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metmenų siūlų apmetimo mašinų operatorius

Description:

826213

Kilimų audimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kilimų audimo mašinų operatorius

Description:
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826214

Audinių audimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audinių audimo mašinų operatorius

Description:

826215

Žakardo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žakardo mašinų operatorius

Description:

826216

Nėrinių nėrimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nėrinių nėrimo mašinų operatorius

Description:

826217

Kilimų audimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kilimų audimo staklių operatorius

Description:

826218

Žakardinių audimo staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žakardinių audimo staklių operatorius

Description:

826219

Nėrinių gamybos staklių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nėrinių gamybos staklių operatorius

Description:

826220

Gaminių kokybės kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gaminių kokybės kontrolierius

Description:

8263

Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai

Description:

Aiškinamosios

Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai valdo ir

Explanatory
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pastabos:

kontroliuoja siuvimo mašinas, skirtas drabužiams iš
notes:
tekstilės, kailių ir odos siūti arba puošybiniams
ornamentams siuvinėti ant drabužių ir kitokių gaminių.
Atliekamos užduotys: a) standartinių arba specializuotų
vienos ar kelių adatų siuvimo mašinų, skirtų
drabužiams, pirštinėms ir įvairiems gaminiams iš
tekstilės, kailių ar odos siūti ir taisyti, darbo valdymas ir
kontroliavimas; b) standartinių arba specializuotų
vienos ar kelių adatų siuvimo mašinų, skirtų
puošybiniams ornamentams siuvinėti ant tekstilės ar
kitų medžiagų, valdymas ir kontrolė; c) panašių
užduočių atlikimas; d) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8263
01 Siuvimo mašinų operatorius 8263 02 Siuvinėjimo
mašinų operatorius 8263 03 Avalynės siuvimo mašinų
operatorius 8263 04 Kailių ruošinių siuvimo mašinų
operatorius

826301

Siuvimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Siuvimo mašinų operatorius

Description:

826302

Siuvinėjimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Siuvinėjimo mašinų operatorius

Description:

826303

Avalynės siuvimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avalynės siuvimo mašinų operatorius

Description:

826304

Kailių ruošinių siuvimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailių ruošinių siuvimo mašinų operatorius

Description:

826305

Drabužių siuvimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Drabužių siuvimo mašinų operatorius

Description:

826306

Skrybėlių siuvimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skrybėlių siuvimo mašinų operatorius

Description:
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826307

Odos gaminių siuvimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odos gaminių siuvimo mašinų operatorius

Description:

826308

Tekstilės gaminių siuvimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės gaminių siuvimo mašinų operatorius

Description:

826309

Baldų apmušalų siuvimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Baldų apmušalų siuvimo mašinų operatorius

Description:

826310

Specialiosios aprangos tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Specialiosios aprangos tvarkytojas

Description:

826311

Peltakiavimo mašinos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Peltakiavimo mašinos operatorius

Description:

8264

Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai valdo ir Explanatory
kontroliuoja balinimo, dažymo, skalbimo ir kitokių
notes:
pluošto, verpalų ar audinių valymo būdų mašinas arba
sausojo tekstilės, kailio ir odos gaminių valymo
mašinas. Atliekamos užduotys: a) tekstilės gaminių
apdorojimo mašinų, suteikiančių jai šviesesnius
atspalvius arba tam tikrą spalvą, valdymas ir kontrolė;
b) mašinų, kurios skalbia ar sausuoju (cheminiu) būdu
valo tekstilės, kailio ar odos gaminius, kad pašalintų
purvą, nešvarumus, dėmes, pašalines priemaišas ar
natūralius klijus, valdymas ir kontrolė; c) mašinų, kurios
stangrina audinius ar sutvirtina audeklą, sukabindamos
pluoštą, valdymas ir kontrolė; d) mašinų, kurios
impregnuoja tekstilės gaminius chemikalais, kad jie
taptų atsparūs vandeniui, valdymas ir kontrolė; e)
mašinų, kurios apdoroja šilką, pagerindamos jo savybes
ir suteikdamos švelnumo, valdymas ir kontrolė; f)
įrenginių, kurie lygina ar tempia tekstilės gaminius arba
suteikia jiems blizgesį ar kitokią apdailą, valdymas ir
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kontrolė; g) panašių užduočių atlikimas; h)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8264 01 Audinių kalandruotojas
8264 02 Skalbinių kalandruotojas 8264 03 Tekstilės
balinimo mašinų operatorius 8264 04 Klijų iš šilko
atliekų šalinimo mašinų operatorius
826401

Audinių kalandruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audinių kalandruotojas

Description:

826402

Skalbinių kalandruotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skalbinių kalandruotojas

Description:

826403

Tekstilės balinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės balinimo mašinų operatorius

Description:

826404

Klijų iš šilko atliekų šalinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Klijų iš šilko atliekų šalinimo mašinų operatorius

Description:

826405

Sausojo valymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sausojo valymo mašinų operatorius

Description:

826406

Skalbinių džiovinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skalbinių džiovinimo mašinų operatorius

Description:

826407

Tekstilės džiovinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės džiovinimo mašinų operatorius

Description:
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826408

Audinių dažymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audinių dažymo mašinų operatorius

Description:

826409

Drabužių dažymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Drabužių dažymo mašinų operatorius

Description:

826410

Tekstilės pluošto dažymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės pluošto dažymo mašinų operatorius

Description:

826411

Verpalų dažymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Verpalų dažymo mašinų operatorius

Description:

826412

Skalbimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skalbimo mašinų operatorius

Description:

826413

Skalbyklos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skalbyklos mašinų operatorius

Description:

826414

Skalbyklos lyginimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skalbyklos lyginimo mašinų operatorius

Description:

826415

Tampriųjų tekstilės gaminių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tampriųjų tekstilės gaminių gamybos mašinų
operatorius

Description:
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826416

Šilko virinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šilko virinimo mašinų operatorius

Description:

826417

Audinių skalbimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audinių skalbimo mašinų operatorius

Description:

826418

Skalbyklos plovimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skalbyklos plovimo mašinų operatorius

Description:

826419

Verpalų plovimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Verpalų plovimo mašinų operatorius

Description:

826420

Audinių impregnavimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audinių impregnavimo mašinų operatorius

Description:

826421

Tekstilės impregnavimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės impregnavimo mašinų operatorius

Description:

826422

Tekstilės kalandrų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės kalandrų operatorius

Description:

826423

Kilimų valymo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kilimų valymo įrangos operatorius

Description:
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826424

Audinių valymo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audinių valymo įrangos operatorius

Description:

826425

Skalbinių valymo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skalbinių valymo įrangos operatorius

Description:

826426

Tekstilės gaminių valymo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės gaminių valymo įrangos operatorius

Description:

826427

Tekstilės vėlyklės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės vėlyklės operatorius

Description:

826428

Tekstilės garo preso operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės garo preso operatorius

Description:

826429

Tekstilės preso operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės preso operatorius

Description:

8265

Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai valdo ir
Explanatory
kontroliuoja įvairias mašinas, kurios išdirba odas ar
notes:
apdoroja kailius ar vilnos žaliavas. Atliekamos užduotys:
a) mašinų, pašalinančių mėsą ir riebalus nuo kailių prieš
juos konservuojant, valdymas ir kontrolė; b) mašinų,
kurios pašalina ilgus šiurkščius, neapdorotus plaukus
nuo kailių, sulygina plaukus iki vienodo ilgio, dažo,
tempia ir lygina išdirbtus kailius, valdymas ir kontrolė;
c) mašinų, kurios atskiria nuo odos likusią vilną arba
pašalina likusią mėsą ar plaukus ir kurios
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pjauna (atskiria jos sluoksnį) odą, valdymas ir
kontroliavimas; d) mašinų, kurios apdoroja kailių ir odų
žaliavas tirpalais bei kitomis medžiagomis, kad
pabaigtų odos paruošimą naudojimui, valdymas ir
kontroliavimas; e) mašinų, kurios dažo odą ir suteikia
jai atspalvį, valdymas ir kontrolė; f) panašių darbų
atlikimas; g) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8265 01 Odos
pjaustymo mašinų operatorius 8265 02 Odos plaukų
šalinimo mašinų operatorius 8265 03 Kailių apdailos
mašinų operatorius 8265 04 Odų kaišimo mašinų
operatorius
826501

Odos pjaustymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odos pjaustymo mašinų operatorius

Description:

826502

Odos plaukų šalinimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odos plaukų šalinimo mašinų operatorius

Description:

826503

Kailių apdailos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailių apdailos mašinų operatorius

Description:

826504

Odų kaišimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odų kaišimo mašinų operatorius

Description:

826505

Kailių kaišimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailių kaišimo mašinų operatorius

Description:

826506

Kailių paruošimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailių paruošimo mašinų operatorius

Description:
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826507

Odos apdorojimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odos apdorojimo mašinų operatorius

Description:

826508

Odos paruošimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odos paruošimo mašinų operatorius

Description:

826509

Kailių pluošto maišymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailių pluošto maišymo mašinų operatorius

Description:

826510

Kailių apdorojimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailių apdorojimo mašinų operatorius

Description:

826511

Odos dažymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odos dažymo mašinų operatorius

Description:

826512

Odos šikšninimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odos šikšninimo mašinų operatorius

Description:

826513

Odų plovimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odų plovimo mašinų operatorius

Description:

826514

Kailių rauginimo aparatininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailių rauginimo aparatininkas

Description:
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8266

Avalynės ir kitokių gaminių mašinų operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Avalynės ir kitokių gaminių mašinų operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Avalynės ir kitokių gaminių mašinų operatoriai valdo ir Explanatory
kontroliuoja mašinas, gaminančias ir taisančias
notes:
standartinę ir specialią avalynę, rankines ir kitus
aksesuarus, dažniausiai pagamintus iš odos. Atliekamos
užduotys: a) mašinų, pažyminčių šablonus ir
sukerpančių avalynės detales, valdymas ir kontrolė; b)
mašinų, susiuvančių avalynės dalis, apkraštuojančių,
poliruojančių, tvirtinančių dekoratyvinius ornamentus ir
atliekančių baigiamuosius apdailos darbus, valdymas ir
kontrolė; c) mašinų, gaminančių kelioninius lagaminus,
rankines, diržus ir kitus odinius aksesuarus, taip pat
kitus gaminius, pavyzdžiui, balnus, pavalkus, pakinktus,
valdymas ir kontrolė; d) panašių užduočių atlikimas; e)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8266 01 Avalynės gamybos
mašinų operatorius 8266 02 Ortopedinės avalynės
gamybos mašinų operatorius 8266 03 Rafijos avalynės
gamybos mašinų operatorius 8266 04 Sportinės
avalynės gamybos mašinų operatorius

826601

Avalynės gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Avalynės gamybos mašinų operatorius

Description:

826602

Ortopedinės avalynės gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ortopedinės avalynės gamybos mašinų operatorius

Description:

826603

Rafijos avalynės gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rafijos avalynės gamybos mašinų operatorius

Description:

826604

Sportinės avalynės gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sportinės avalynės gamybos mašinų operatorius

Description:
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8269

Kitur nepriskirti tekstilės, kailių ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti tekstilės, kailių ir odos gaminių
gamybos mašinų operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima tekstilės, kailių ir odos gaminių
Explanatory
gamybos mašinų operatorius, kurie nepriskiriami
notes:
kitiems 826 grupės “Tekstilės, kailių ir odos gaminių
gamybos mašinų operatoriai” pogrupiams. Čia,
pavyzdžiui, turėtų būti priskiriami tie, kurie valdo ir
kontroliuoja mašinas, gaminančias skrybėles ar kitokius
gaminius, pavyzdžiui, juosteles, apsiuvus ar kitas
puošmenas. Tokiu atveju atliekamos užduotys būtų: a)
mašinų, formuojančių ir gaminančių skrybėles ir
kepures iš tekstilės, kailių ar odos, valdymas ir kontrolė;
b) mašinų, gaminančių įvairius gaminius, pavyzdžiui,
juosteles, apsiuvus ar kitas puošmenas, valdymas ir
kontrolė; c) panašių užduočių atlikimas; d) vadovavimas
kitiems darbininkams. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: 8269 01 Tekstilės gaminių iškarpų gamybos
mašinų operatorius 8269 02 Skrybėlių formų gamybos
mašinų operatorius 8269 03 Juostelių
[kaspinų]gamybos mašinų operatorius 8269 04
Drabužių sukirpimo mašinų operatorius

826901

Tekstilės gaminių iškarpų gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės gaminių iškarpų gamybos mašinų operatorius Description:

826902

Skrybėlių formų gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skrybėlių formų gamybos mašinų operatorius

Description:

826903

Juostelių [kaspinų] gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Juostelių [kaspinų] gamybos mašinų operatorius

Description:

826904

Drabužių sukirpimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Drabužių sukirpimo mašinų operatorius

Description:

826905

Tekstilės gaminių sukirpimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Tekstilės gaminių sukirpimo mašinų operatorius

826906

Veltinių gobtuvų formavimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Veltinių gobtuvų formavimo mašinų operatorius

Description:

826907

Skrybėlių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skrybėlių gamybos mašinų operatorius

Description:

826908

Čiužinių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Čiužinių gamybos mašinų operatorius

Description:

826909

Kailinių gaminių modelių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailinių gaminių modelių gamybos mašinų operatorius

Description:

826910

Odinių gaminių modelių gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odinių gaminių modelių gamybos mašinų operatorius

Description:

826911

Technologinės įrangos remontininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Technologinės įrangos remontininkas

Description:

827

Maisto ir panašių produktų apdorojimo ir perdirbimo įrenginių operatoriai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Maisto ir panašių produktų apdorojimo ir perdirbimo
įrenginių operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Maisto ir panašių produktų apdorojimo ir perdirbimo
įrenginių operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas,
perdirbančias maisto produktus ir gaminančias maistą
bei panašius produktus žmonių mitybai ir gyvūnų
šėrimui. Pagrindinės atliekamos užduotys: valdymas ir
kontroliavimas mašinų, kuriomis skerdžiami gyvuliai, į
gabalus pjaustoma skerdiena ir žuvis, skirta saugoti ar
parduoti; gaminami mėsos ir žuvies produktai;

Explanatory
notes:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

Description:

1 239/1 365

LPK-2005

perdirbamas pienas ir grietinė bei gaminami pieno
produktai; smulkinami ir malami grūdai, prieskoniai ir
panašūs produktai, kepama duona, gaminami
makaronai ir panašūs produktai; apdorojami ir
perdirbami vaisiai, riešutai ir daržovės; gaminamas ir
rafinuojamas cukrus; perdirbamos arbatos, kavos ir
kakavos žaliavos; gaminamas alus, vynas, spiritiniai ir
kiti gėrimai ar tabako produktai. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbininkams. Šios grupės
profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius: 8271
Mėsos ir žuvies apdorojimo ir perdirbimo įrenginių
operatoriai 8272 Pieno produktų gamybos įrenginių
operatoriai 8273 Grūdų ir prieskonių malimo mašinų
operatoriai 8274 Kepinių, grūdinių ir šokoladinių
produktų gamybos įrenginių operatoriai 8275 Vaisių,
daržovių ir riešutų perdirbimo mašinų operatoriai 8276
Cukraus gamybos ir rafinavimo įrenginių operatoriai
8277 Arbatos, kavos ir kakavos apdorojimo ir
perdirbimo mašinų operatoriai 8278 Alaus, vyno ir kitų
gėrimų gamybos įrenginių operatoriai 8279 Tabako
gaminių gamybos įrenginių operatoriai Profesijos
priskiriamos 7 pagrindinei grupei “Kvalifikuoti
darbininkai ir amatininkai”, jei darbo užduotys
atliekamos rankiniu būdu arba naudojant rankinio
valdymo įrankius ir reikia, kad dirbantysis turėtų
supratimą apie darbo organizavimą, naudojamus
įrankius ir medžiagas bei galutinio produkto paskirtį ir
savybes. Profesijos priskiriamos 9 pagrindinei grupei
“Nekvalifikuoti darbininkai”, jei atliekamos užduotys yra
paprastos ir rutininės, jei jas atliekant dažniausiai
naudojami rankiniai įrankiai, jei reikia padėti fizinių
pastangų, jei ankstesnis šio darbo patyrimas ir
supratimas nėra būtini, jei pakanka labai ribotos
asmeninės iniciatyvos ir sprendimų.
8271

Mėsos ir žuvies apdorojimo ir perdirbimo įrenginių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mėsos ir žuvies apdorojimo ir perdirbimo įrenginių
operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mėsos ir žuvies apdorojimo ir perdirbimo įrenginių
Explanatory
operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas, naudojamas notes:
skerdžiant gyvulius, darinėjant skerdieną, pjaustant
mėsos ir žuvies skerdieną į standartinius gabalus ir
gaminant mėsos bei žuvies produktus. Atliekamos
užduotys: a) mašinų, naudojamų gyvuliams skersti,
mėsos ir žuvies skerdienai pjaustyti į standartinius
gabalus, valdymas ir kontrolė; b) mašinų, kuriomis
malama ir maišoma mėsa ar žuvis, valdymas ir
kontrolė; c) mašinų, kuriomis perdirbama mėsa ir žuvis,
gaminami įvairūs mėsos ir žuvies produktai, pavyzdžiui,
dešros, rūkyta mėsa ar rūkyta žuvis, valdymas ir
kontrolė; d) mašinų, naudojamų mėsos ir žuvies
konservams ar šaldytiems patiekalams gaminti,
valdymas ir kontrolė; e) panašių užduočių kontrolė; f)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8271 01 Žuvies konservavimo
skardinėse įrenginių operatorius 8271 02 Mėsos
konservavimo skardinėse įrenginių operatorius 8271 04
Žuvies perdirbimo įrenginių operatorius 8271 05 Žuvies
produktų gamybos įrenginių operatorius

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

1 240/1 365

LPK-2005

827101

Žuvies konservavimo skardinėse įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žuvies konservavimo skardinėse įrenginių operatorius

Description:

827102

Mėsos konservavimo skardinėse įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mėsos konservavimo skardinėse įrenginių operatorius

Description:

827104

Žuvies perdirbimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žuvies perdirbimo įrenginių operatorius

Description:

827105

Žuvies produktų gamybos įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žuvies produktų gamybos įrenginių operatorius

Description:

827106

Žuvies šaldymo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žuvies šaldymo įrenginių operatorius

Description:

827107

Mėsos šaldymo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mėsos šaldymo įrenginių operatorius

Description:

827108

Mėsos perdirbimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mėsos perdirbimo įrenginių operatorius

Description:

827109

Mėsos produktų gamybos įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mėsos produktų gamybos įrenginių operatorius

Description:
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827110

Žuvies konservavimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žuvies konservavimo įrenginių operatorius

Description:

827111

Mėsos konservavimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mėsos konservavimo įrenginių operatorius

Description:

827112

Žuvies sterilizavimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žuvies sterilizavimo įrenginių operatorius

Description:

827113

Mėsos sterilizavimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mėsos sterilizavimo įrenginių operatorius

Description:

827114

Skerdenos plovimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skerdenos plovimo mašinų operatorius

Description:

827115

Mėsos ir žuvies autoklavo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mėsos ir žuvies autoklavo operatorius

Description:

827116

Riebalų gamybos aparatininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Riebalų gamybos aparatininkas

Description:

827117

Riebalų pašalinimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Riebalų pašalinimo įrangos operatorius

Description:
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827118

Gyvulių skerdimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gyvulių skerdimo įrangos operatorius

Description:

8272

Pieno produktų gamybos įrenginių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pieno produktų gamybos įrenginių operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pieno produktų gamybos įrenginių operatoriai valdo ir Explanatory
kontroliuoja mašinas, perdirbančias pieną bei grietinėlę notes:
ir gaminančias pieno produktus. Atliekamos užduotys:
a) mašinų, kurios pasterizuoja, homogenizuoja ir šiluma
apdoroja pieną ir grietinėlę, valdymas ir kontrolė; b)
mašinų, kurios gamina kondensuotą pieną ar pieno
miltelius, valdymas ir kontrolė; c) mašinų, kurios
gamina sviestą, sūrį ir kitus pieno produktus, valdymas
ir kontrolė; d) panašių užduočių atlikimas; e)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8272 01 Pieno produktų gamybos
įrenginių operatorius 8272 02 Pieno produktų šaldymo
įrenginių operatorius 8272 03 Pieno miltelių gamybos
įrenginių operatorius 8272 04 Pieno perdirbimo
įrenginių operatorius

827201

Pieno produktų gamybos įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pieno produktų gamybos įrenginių operatorius

Description:

827202

Pieno produktų šaldymo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pieno produktų šaldymo įrenginių operatorius

Description:

827203

Pieno miltelių gamybos įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pieno miltelių gamybos įrenginių operatorius

Description:

827204

Pieno perdirbimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pieno perdirbimo įrenginių operatorius

Description:
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827205

Pieno produktų pasterizavimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pieno produktų pasterizavimo įrenginių operatorius

Description:

827206

Pieno pasterizavimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pieno pasterizavimo įrenginių operatorius

Description:

827207

Kondensuoto pieno vakuuminio išgarinimo aparato operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kondensuoto pieno vakuuminio išgarinimo aparato
operatorius

Description:

827208

Pieno pasterizavimo ir atšaldymo aparatininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pieno pasterizavimo ir atšaldymo aparatininkas

Description:

827209

Pieno perdirbimo aparatininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pieno perdirbimo aparatininkas

Description:

827210

Valgomųjų ledų gamybos mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valgomųjų ledų gamybos mašinų operatorius

Description:

8273

Grūdų ir prieskonių malimo mašinų operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Grūdų ir prieskonių malimo mašinų operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Grūdų ir prieskonių malimo mašinų operatoriai valdo ir Explanatory
kontroliuoja mašinas, kurios smulkina, mala, maišo ir
notes:
kitaip apdoroja grūdus, prieskonius ir panašius maisto
produktus, skirtus žmonių maistui ir gyvūnų pašarui.
Atliekamos užduotys: a) mašinų, naudojamų gaminant
rupaus ir smulkaus malimo miltus, gyvūnų pašarus ir
apdorojant ryžius, valdymas ir kontrolė; b) malimo
mašinų, naudojamų grūdams ir prieskoniams malti,
valdymas ir kontrolė; c)mašinų, paruošiančių grūdus
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tolesniam perdirbimui, valdymas ir kontrolė; d)panašių
užduočių atlikimas; e)vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8273
01 Grūdų perdirbimo įrenginių operatorius 8273 02
Grūdų lukštenimo mašinų operatorius 8273 03 Grūdų
gliaudymo mašinų operatorius 8273 04 Grūdų malimo
įrenginių operatorius
827301

Grūdų perdirbimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Grūdų perdirbimo įrenginių operatorius

Description:

827302

Grūdų lukštenimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Grūdų lukštenimo mašinų operatorius

Description:

827303

Grūdų gliaudymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Grūdų gliaudymo mašinų operatorius

Description:

827304

Grūdų malimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Grūdų malimo įrenginių operatorius

Description:

827305

Garstyčių malimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Garstyčių malimo įrenginių operatorius

Description:

827306

Ryžių malimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ryžių malimo įrenginių operatorius

Description:

827307

Prieskonių malimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prieskonių malimo įrenginių operatorius

Description:
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827308

Grūdų grūdamojo malimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Grūdų grūdamojo malimo įrenginių operatorius

Description:

827309

Prieskonių grūdamojo malimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prieskonių grūdamojo malimo įrenginių operatorius

Description:

827310

Malūnininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Malūnininkas

Description:

827311

Malimo įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Malimo įrenginio operatorius

Description:

827312

Grūdų džiovyklos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Grūdų džiovyklos operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Grūdų džiovyklos operatorius džiovina grūdus
Explanatory
mechaninėse džiovyklose, kurios kūrenamos kietuoju,
notes:
skystuoju arba dujiniu kuru: paruošia džiovyklą darbui,
nustato grūdų džiovinimo režimą; reguliuoja
džiovinimo procesą, stebi šilumnešio ir grūdų
temperatūras; džiovina grūdus saugiu režimu iki grūdų
nurodytų drėgnio verčių; užtikrina priešgaisrinę ir
darbo saugą bei apsaugą nuo sprogimo džiovyklos
darbo metu; atlieka džiovyklos įrangos ir valdymo įtaisų
techninę priežiūrą; išjungia džiovyklą baigus grūdų
džiovinimą.

827313

Grūdų valymo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Grūdų valymo mašinų operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Grūdų valymo mašinų operatorius valo grūdus valymo Explanatory
mašinomis: paruošia darbui grūdų valymo
notes:
mašinas–separatorius ir kitokius įrenginius; parenka
tinkamus sietus, atsižvelgdamas į valomų grūdų rūšį ir
šiukšlinių priemaišų sudėtį bei nurodytą grūdų
švarumo kondiciją po valymo; valdo grūdų valymo
mašinas, stebi valymo procesą, operatyviai jį reguliuoja;
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mašinų įrangos ir valdymo įtaisų techninę priežiūrą.
827314

Elevatoriaus linijų ir siurbiamųjų tinklų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elevatoriaus linijų ir siurbiamųjų tinklų operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Elevatoriaus linijų ir siurbiamųjų tinklų operatorius
Explanatory
valdo elevatoriaus technologines linijas (norijas,
notes:
sraigtinius, juostinius ir grandiklinius transporterius),
siurbiamuosius tinklus (vamzdynus, ventiliatorius,
ciklonus) ir atlieka jų techninę priežiūrą: priima grūdus
iš džiovinimo ir valymo baro, automobilių, geležinkelio
vagonų, supila juos į paruoštus aruodus; perkrauna
grūdus iš vieno aruodo į kitą, perduoda į gamyklos
cechus (malūnus, kombinuotųjų pašarų ar kruopų
gamybos cechus), džiovinimo ir valymo barą, pakrauna
į geležinkelio vagonus ir kitas transporto priemones;
valdo elevatoriaus technologinius įrenginius (linijas) ir
siurbiamuosius tinklus, atlieka jų techninę priežiūrą.

8274

Kepinių, grūdinių ir šokoladinių produktų gamybos įrenginių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kepinių, grūdinių ir šokoladinių produktų gamybos
įrenginių operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kepinių, grūdinių ir šokoladinių produktų gamybos
Explanatory
įrenginių operatoriai valdo ir kontroliuoja maišymo,
notes:
mišinių ruošimo, formavimo ir kepimo mašinas,
gaminančias javainius, duoną, konditerijos gaminius
(pyragaičius, sausainius ir tortus), makaronus, šokoladą
ir panašius produktus iš miltų, kakavos ir kitų
sudedamųjų dalių. Atliekamos užduotys: a) mašinų,
kurios maišo miltus su kitais sudedamaisiais produktais,
kad paruoštų tešlą duonos, konditerijos gaminių,
makaronų ir panašių produktų gamybai, valdymas ir
kontrolė; b) mašinų, kurios išspaudžia ir formuoja tešlą
duonos, konditerijos gaminių, makaronų ir panašių
produktų gamybai, valdymas ir kontrolė; c) krosnių,
naudojamų kepant duoną, konditerijos gaminius,
makaronus ir panašius produktus, valdymas ir kontrolė;
d) mašinų, naudojamų gaminant javainius, valdymas ir
kontrolė; e) mašinų, naudojamų gaminant šokoladą ir
saldumynus, valdymas ir kontrolė; f) panašių užduočių
atlikimas; g) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8274 01 Kepyklos
įrenginių operatorius 8274 02 Duonos kepimo
įrenginių operatorius 8274 03 Javų produktų gamybos
įrenginių operatorius 8274 04 Šokolado gamybos
įrenginių operatorius

827401

Kepyklos įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kepyklos įrenginių operatorius

Description:
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827402

Duonos kepimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Duonos kepimo įrenginių operatorius

Description:

827403

Javų produktų gamybos įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Javų produktų gamybos įrenginių operatorius

Description:

827404

Šokolado gamybos įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šokolado gamybos įrenginių operatorius

Description:

827405

Šokoladinių produktų gamybos įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šokoladinių produktų gamybos įrenginių operatorius

Description:

827406

Šokolado liejimo kriauklėse įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šokolado liejimo kriauklėse įrenginių operatorius

Description:

827407

Konditerijos gaminių gamybos įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Konditerijos gaminių gamybos įrenginių operatorius

Description:

827408

Lakštinių makaronų gamybos įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lakštinių makaronų gamybos įrenginių operatorius

Description:

827409

Itališkų makaronų gamybos įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Itališkų makaronų gamybos įrenginių operatorius

Description:
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827410

Miltinių konditerijos gaminių gamybos įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Miltinių konditerijos gaminių gamybos įrenginių
operatorius

Description:

827411

Tešlos maišymo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tešlos maišymo įrenginių operatorius

Description:

8275

Vaisių, daržovių ir riešutų perdirbimo mašinų operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Vaisių, daržovių ir riešutų perdirbimo mašinų
operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vaisių, daržovių ir riešutų perdirbimo mašinų
Explanatory
operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas, spaudžiančias notes:
sultis iš vaisių ir daržovių arba spaudžiančias aliejų iš
aliejinių kultūrų sėklų, riešutų ir vaisių, bei mašinas,
perdirbančias vaisius, daržoves ir riešutus džiovinimo,
virimo, konservavimo ir šaldymo būdais. Atliekamos
užduotys; a) mašinų, spaudžiančių sultis iš vaisių ir
daržovių kaitinimo ar spaudimo būdu, valdymas ir
kontrolė; b) mašinų, spaudžiančių aliejų iš aliejinių
kultūrų sėklų, riešutų ir vaisių bei jį rafinuojančių,
valdymas ir kontrolė; c) mašinų, gaminančių margariną
ir panašius produktus iš gyvulinės ir augalinės kilmės
riebalų, valdymas ir kontrolė; d) mašinų, paruošiančių
vaisius, daržoves ir riešutus tolesniam perdirbimui,
valdymas ir kontrolė; e) mašinų, kurios džiovina, verda,
konservuoja, šaldo ar kitaip apdoroja vaisius, daržoves
ir riešutus, valdymas ir kontrolė; f) panašių užduočių
atlikimas; g) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8275 01 Valgomųjų
riešutų lukštenimo mašinų operatorius 8275 02 Vaisių
konservavimo įrenginių operatorius 8275 03 Daržovių
konservavimo įrenginių operatorius 8275 04 Maisto
produktų dehidratavimo įrenginių operatorius

827501

Valgomųjų riešutų lukštenimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valgomųjų riešutų lukštenimo mašinų operatorius

Description:

827502

Vaisių konservavimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaisių konservavimo įrenginių operatorius

Description:
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827503

Daržovių konservavimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Daržovių konservavimo įrenginių operatorius

Description:

827504

Maisto produktų dehidratavimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Maisto produktų dehidratavimo įrenginių operatorius

Description:

827505

Maisto produktų džiovinimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Maisto produktų džiovinimo įrenginių operatorius

Description:

827506

Valgomųjų riešutų apdorojimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valgomųjų riešutų apdorojimo įrenginių operatorius

Description:

827507

Valgomojo aliejaus gamybos įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valgomojo aliejaus gamybos įrenginių operatorius

Description:

827508

Vaisių šaldymo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaisių šaldymo įrenginių operatorius

Description:

827509

Daržovių šaldymo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Daržovių šaldymo įrenginių operatorius

Description:

827510

Vaisių sulčių gamybos įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaisių sulčių gamybos įrenginių operatorius

Description:
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827511

Vaisių perdirbimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaisių perdirbimo įrenginių operatorius

Description:

827512

Margarino gamybos įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Margarino gamybos įrenginių operatorius

Description:

827513

Aliejinių sėklų malimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aliejinių sėklų malimo įrenginių operatorius

Description:

827514

Valgomojo aliejaus preso operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valgomojo aliejaus preso operatorius

Description:

827515

Vaisių preso operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaisių preso operatorius

Description:

827516

Taukų ir riebalų perdirbimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Taukų ir riebalų perdirbimo įrenginių operatorius

Description:

827517

Vaisių sterilizavimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaisių sterilizavimo įrenginių operatorius

Description:

827518

Daržovių sterilizavimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Daržovių sterilizavimo įrenginių operatorius

Description:
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827519

Daržovių sulčių gamybos įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Daržovių sulčių gamybos įrenginių operatorius

Description:

827520

Daržovių perdirbimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Daržovių perdirbimo įrenginių operatorius

Description:

827521

Vaisių plovimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaisių plovimo mašinų operatorius

Description:

827522

Daržovių plovimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Daržovių plovimo mašinų operatorius

Description:

827523

Vaisių ir daržovių autoklavo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaisių ir daržovių autoklavo operatorius

Description:

827524

Taukų ir riebalų autoklavo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Taukų ir riebalų autoklavo operatorius

Description:

827525

Maisto esencijų garinimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Maisto esencijų garinimo įrangos operatorius

Description:

827526

Taukų ir riebalų hidrinimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Taukų ir riebalų hidrinimo įrangos operatorius

Description:
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827527

Maisto produktų vakuuminės orkaitės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Maisto produktų vakuuminės orkaitės operatorius

Description:

827528

Maisto esencijų vakuuminio aparato operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Maisto esencijų vakuuminio aparato operatorius

Description:

8276

Cukraus gamybos ir rafinavimo įrenginių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Cukraus gamybos ir rafinavimo įrenginių operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Cukraus gamybos ir rafinavimo įrenginių operatoriai
Explanatory
valdo ir kontroliuoja mašinas, perdirbančias
notes:
cukranendres ir cukrinius runkelius bei gaminančias
rafinuotą cukrų. Atliekamos užduotys: a) mašinų,
smulkinančių cukranendres ar išgaunančių sirupą iš
cukrinių runkelių, valdymas ir kontrolė; b) rezervuarų,
kuriuose valomas cukraus sirupas ar kuriuose iš karšto
cukraus sirupo gaminami cukraus kristalai, valdymas ir
kontrolė; c) nenutrūkstamo veikimo mašinų,
rafinuojančių cukrų iš cukranendrių ar cukrinių runkelių,
valdymas ir kontrolė; d) mašinų, kurios išgauna ir
rafinuoja cukraus sirupą iš klevų, palmių ir kitų
augalinių šaltinių, valdymas ir kontrolė; e) įrenginių,
perdirbančių medų, valdymas ir kontrolė; f) panašių
užduočių atlikimas; g) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8276
01 Cukraus rafinavimo įrenginių operatorius 8276 02
Cukraus rafinavimo tolydžiojo veikimo įrenginių
operatorius 8276 03 Cukraus gamybos įrenginių
operatorius 8276 04 Cukraus rafinavimo saturacijos
įrangos operatorius

827601

Cukraus rafinavimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cukraus rafinavimo įrenginių operatorius

Description:

827602

Cukraus rafinavimo tolydžiojo veikimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cukraus rafinavimo tolydžiojo veikimo įrenginių
operatorius

Description:
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827603

Cukraus gamybos įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cukraus gamybos įrenginių operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Operatorius, kuris valdo automatinę ir pagalbinę
Explanatory
cukraus gamybos iš cukrinių runkelių ir cukranendrių
notes:
įrangą. Jis turi išmanyti sukraus gamybos technologiją
ir įrenginius, kontroliuoti įvairių automatinių
mechanizmų veikimą. Jis stebi kontrolinę matavimų
įrangą, kontroliuoja runkelių plovimo, smulkinimo,
difuzijos syvų gavimo, jų valymo, garinimo, virimo,
kristalinimo, centrifugavimo, džiovinimo ir kitų
įrenginių veikimą. Cukraus gamybos įrenginių
operatorius kontroliuoja vieną iš proceso fazių. Gali
dirbti dideliuose kombinatuose ir įvairiuose cukraus
gamybos cechuose. Labai svarbu gebėti dirbti
kolektyve, naudotis įvairiais mechanizmais ir įrenginiais,
prisitaikyti prie darbo užduočių kaitos.

827604

Cukraus rafinavimo saturacijos įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cukraus rafinavimo saturacijos įrangos operatorius

Description:

827605

Cukraus rafinavimo kristalizavimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cukraus rafinavimo kristalizavimo įrangos operatorius

Description:

827606

Cukrinių runkelių cukraus difuzoriaus operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cukrinių runkelių cukraus difuzoriaus operatorius

Description:

827607

Difuzijos įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Difuzijos įrenginio operatorius

Description:

827608

Defekavimo ir sotinimo įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Defekavimo ir sotinimo įrenginio operatorius

Description:
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827609

Garinimo stoties operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Garinimo stoties operatorius

Description:

827610

Cukraus kristalizavimo įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cukraus kristalizavimo įrenginio operatorius

Description:

827611

Runkelių plovyklos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Runkelių plovyklos operatorius

Description:

827612

Runkelių tiektuvo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Runkelių tiektuvo operatorius

Description:

827613

Runkelių pjaustytuvo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Runkelių pjaustytuvo operatorius

Description:

827614

Išspaudų džiovintuvo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Išspaudų džiovintuvo operatorius

Description:

827615

Išspaudų granuliatoriaus operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Išspaudų granuliatoriaus operatorius

Description:

827616

Technologinės linijos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Technologinės linijos operatorius

Description:
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8277

Arbatos, kavos ir kakavos apdorojimo ir perdirbimo mašinų operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Arbatos, kavos ir kakavos apdorojimo ir perdirbimo
mašinų operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Arbatos, kavos ir kakavos apdorojimo ir perdirbimo
Explanatory
mašinų operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas,
notes:
maišančias ir ruošiančias arbatžoles, kavos ar kakavos
pupeles bei cikorijos šaknis. Atliekamos užduotys: a)
įrenginių, kurie džiovina arbatos lapelius, suka vytintus
ar džiovintus lapelius arba džiovina susuktus lapelius
bei maišo įvairias arbatos rūšis, valdymas ir kontrolė; b)
įrenginių, kurie pjauna kavos ir kakavos medžių vaisius,
šalina ir nuplauna minkštimą, nulupa žieveles nuo
pupelių, apsaugo pupeles nuo gedimo ir jas maišo,
valdymas ir kontrolė; c) įrenginių, skrudinančių
sumaišytas kavos ar kakavos pupeles arba cikorijos
šaknis, valdymas ir kontrolė; d) įrenginių, smulkinančių
arbatos lapus ir malančių kavą, kakavą ir cikoriją,
valdymas ir kontrolė; e) panašių užduočių atlikimas; f)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8277 01 Kavos maišymo įrenginių
operatorius 8277 02 Arbatos maišymo įrenginių
operatorius 8277 03 Kakavos pupelių apdorojimo
mašinų operatorius 8277 04 Kavos pupelių apdorojimo
mašinų operatorius

827701

Kavos maišymo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kavos maišymo įrenginių operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Operatorius, kuris valdo kavos maišymo ir skrudinimo Explanatory
įrenginį. Į jo talpyklą supila įvairių rūšių pupeles, stebi ir notes:
reguliuoja maišymą, malimą, valymą, skrudinimą ir
išpilstymą į maišelius ar kitokias pakuotes.

827702

Arbatos maišymo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Arbatos maišymo įrenginių operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Operatorius, kuris valdo arbatžolių maišymo įrenginį.
Jis, atsižvelgdamas į maišymo instrukcijoje nurodytas
dalines įvairių rūšių arbatžolių mases, jas pasveria.
supila į maišymo įrenginio talpyklą, stebi maišymą,
kontroliuoja įrenginio veikimą, nustato maišymo
pabaigą. Gali perduoti arbatžolių mišinius į pakavimo
sektorių.

Explanatory
notes:

827703

Kakavos pupelių apdorojimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kakavos pupelių apdorojimo mašinų operatorius

Description:
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827704

Kavos pupelių apdorojimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kavos pupelių apdorojimo mašinų operatorius

Description:

827705

Arbatos lapelių apdorojimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Arbatos lapelių apdorojimo mašinų operatorius

Description:

827706

Kakavos pupelių skrudinimo įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kakavos pupelių skrudinimo įrenginio operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Operatorius, kuris skrudinimo įrenginyje skrudina
Explanatory
kakavos pupeles. Jis į sūkųjį kaitinamą įrenginio cilindrą notes:
supila kakavos pupeles, stebi skrudinimo procesą, kurio
metu bando skrudintas pupeles jas degustuodamas
(ragaudamas arba uostydamas), nustato proceso
pabaigą. Skrudintas karštas kakavos pupeles perduoda
į aušinimo sektorių. Gali valdyti įrenginį, kuriame
pupelės lukštenamos, smulkinamos ir iš mišinio
pašalinamos atliekos.

827707

Kavos pupelių skrudinimo įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kavos pupelių skrudinimo įrenginio operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Operatorius, kuris skrudinimo įrenginyje skrudina kavos Explanatory
pupelių mišinius arba cikorijos šaknis. Jis,
notes:
atsižvelgdamas į maišymo instrukcijoje nurodytas
dalines įvairių rūšių kavos pupelių ir cikorijos mases, jas
pasveria ir supila į sūkųjį kaitinamą įrenginio cilindrą ,
stebi skrudinimo procesą, reguliuoja cilindro
temperatūrą. Po to išberia skrudintą kavą arba cikoriją
ant aušinimo padėklų, išlygina sluoksnius ir įjungia
aušinimo įrangą. Gali malti kavą arba cikorijos šaknis
kavos pupelių malimo aparatais.

827708

Kakavos pupelių sijotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kakavos pupelių sijotojas

Description:
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8278

Alaus, vyno ir kitų gėrimų gamybos įrenginių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Alaus, vyno ir kitų gėrimų gamybos įrenginių
operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Alaus, vyno ir kitų gėrimų gamybos įrenginių
operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas, kurios maišo
ir spaudžia grūdus, daro salyklą, fermentuoja grūdus ir
vaisius, gamindami salyklinius gėrimus, alų, vyną ir
kitus alkoholinius ir nealkoholinius gėrimus, išskyrus
vaisių ir daržovių sultis. Atliekamos užduotys: a)
mašinų, perdirbančių miežius bei kitokius grūdus,
naudojamus distiliuotų ir salyklinių gėrimų gamybai,
bei kontroliuojančių fermentacijos procesus, valdymas
ir kontrolė; b) mašinų, perdirbančių vynuoges ir kitus
vaisius, naudojamus vyno gamybai, bei
kontroliuojančių fermentacijos procesus, valdymas ir
kontrolė; c) įrenginių, kurie padidina ar sumažina
alkoholio kiekį alkoholiniuose gėrimuose, valdymas ir
kontrolė; d) įrenginių, kurie maišo vynus ir gėrimus
siekiant gauti norimą aromatą bei skonį, valdymas ir
kontrolė; e) mašinų, gaminančių nealkoholinius
gėrimus, išskyrus vaisių ir daržovių sultis, darbo
valdymas ir kontrolė; f) panašių užduočių atlikimas; g)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8278 01 Aludaris 8278 02
Alkoholonių gėrimų salyklo darymo krosnies
operatorius 8278 03 Alkoholinių gėrimų maišymo
įrenginių operatorius 8278 04 Vyno maišymo įrenginių
operatorius

Explanatory
notes:

827801

Aludaris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Aludaris

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris daro įvairių rūšių alų. Didelėse įmonėse jis Explanatory
gali specializuotis tam tikroje alaus gamybos proceso
notes:
srityje, tačiau mažesnėse alaus daryklose jis gali atlikti
daugiau įvairių užduočių. Jis priima, sandėliuoja ir
perdirba salyklo gamybai skirtus miežius, rūpinasi
pagrindinių alaus gamybos žaliavų (salyklo, apynių, jų
ekstrakto ir pan.) apdorojimu. Jis valo, ir mala salyklą,
sumaltą salyklą sumaišo su šiltu vandeniu, ištraukia
misą, ją verda su apyniais, iškošia, aušina ir nuskaidrina,
raugina, fermentuoja ir perdirba. Maišo, filtruoja,
nusunkia ir palieka tam tikrą laiko tarpą brandinti,
filtruoja arba separuoja, išpilsto į statines ar butelius.
Aludaris kontroliuoja visus alaus gamybos
technologinius procesus ir įrangą: fermentacijos
cisternas, filtrus, presus, pasterizavimo įrangą, dėžių su
buteliais linijas ar statines. Jis dalyvauja prižiūrint ir
auginant mielių kultūras, ima pavyzdžius laboratorinei
analizei. Darbe gali naudoti kompiuterius ir sudėtingą
techninę įrangą Greita reakcija, gera uoslė, gebėjimas
justi skonį ir fizinė ištvermė lemia sėkmingą aludario
darbą.
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827802

Alkoholinių gėrimų salyklo darymo krosnies operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Alkoholinių gėrimų salyklo darymo krosnies
operatorius

Description:

827803

Alkoholinių gėrimų maišymo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Alkoholinių gėrimų maišymo įrenginių operatorius

Description:

827804

Vyno maišymo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyno maišymo įrenginių operatorius

Description:

827805

Alkoholinių gėrimų varymo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Alkoholinių gėrimų varymo įrenginių operatorius

Description:

827806

Alkoholinių gėrimų distiliavimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Alkoholinių gėrimų distiliavimo įrenginių operatorius

Description:

827807

Likerio gamybos įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Likerio gamybos įrenginių operatorius

Description:

827808

Alkoholinių gėrimų salyklo gamybos įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Alkoholinių gėrimų salyklo gamybos įrenginių
operatorius

Description:

827809

Gaiviųjų gėrimų gamybos įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gaiviųjų gėrimų gamybos įrenginių operatorius

Description:
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827810

Acto gamybos įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Acto gamybos įrenginių operatorius

Description:

827811

Butelių plovimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Butelių plovimo įrangos operatorius

Description:

827812

Salyklininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Salyklininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Salyklas naudojamas alaus, spiritinių bei kitų gėrimų
Explanatory
gamyboje. Salyklininkas daigina maistinius grūdus
notes:
(miežius, rugius, avižas, kviečius) įvairios sistemos
salyklinėse (pneumatinėse, elektrinėse): valo ir rūšiuoja
grūdus; stebi grūdų daiginimo procesą; mirko grūdus
mirkimo rezervuaruose; reguliuoja daiginimo procesą:
stimuliuoja daigų augimą, stebi temperatūrą, nustato
optimalų režimą, reikalingą oro drėgmei išlaikyti;
džiovina ir valo salyklą; atrenka mėginius, tiria bei
nustato salyklo brandą. Salyklininkas turi nusimanyti
apie grūdų ir salyklo fizikines, chemines bei
technologines savybes; salyklo gamybos iš įvairių
grūdų normas ir metodus; salyklo gedimo priežastis bei
jo sterilizavimo būdus; pagrindinių ir pagalbinių
įrenginių veikimo schemas ir principus.

827813

Salyklo virimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Salyklo virimo įrangos operatorius

Description:

827814

Alkoholinių gėrimų fermentavimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Alkoholinių gėrimų fermentavimo įrangos operatorius

Description:

827815

Alkoholinių gėrimų salyklo daiginimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Alkoholinių gėrimų salyklo daiginimo įrangos
operatorius

Description:
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827816

Alkoholinių gėrimų distiliatoriaus operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Alkoholinių gėrimų distiliatoriaus operatorius

Description:

827817

Vyno gamybos įrenginio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vyno gamybos įrenginio operatorius

Description:

827818

Salyklo mirkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Salyklo mirkytojas

Description:

827819

Apynių džiovinimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apynių džiovinimo įrangos operatorius

Description:

8279

Tabako gaminių gamybos įrenginių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Tabako gaminių gamybos įrenginių operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tabako gaminių gamybos įrenginių operatoriai valdo ir Explanatory
kontroliuoja įrenginius, apdorojančius tabaką bei
notes:
gaminančius cigaretes ir kitus tabako produktus.
Atliekamos užduotys: a) įrenginių, apdorojančių tabaką
paruošiant jį cigarečių ir kitos tabako produkcijos
gamybai, valdymas ir kontrolė; b) įrenginių, gaminančių
cigaretes ir kitus tabako gaminius, valdymas ir kontrolė;
c) panašių užduočių atlikimas; d) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8279
01 Tabako maišymo įrangos operatorius 8279 02
Cigarų gamybos įrenginių operatorius 8279 03
Cigarečių gamybos įrenginių operatorius 8279 04
Tabako lapelių pjaustymo įrangos operatorius

827901

Tabako maišymo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tabako maišymo įrangos operatorius

Description:
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827902

Cigarų gamybos įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cigarų gamybos įrenginių operatorius

Description:

827903

Cigarečių gamybos įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cigarečių gamybos įrenginių operatorius

Description:

827904

Tabako lapelių pjaustymo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tabako lapelių pjaustymo įrangos operatorius

Description:

827905

Tabako lapelių skynimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tabako lapelių skynimo mašinų operatorius

Description:

827906

Tabako perdirbimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tabako perdirbimo įrenginių operatorius

Description:

827907

Tabako produktų gamybos įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tabako produktų gamybos įrenginių operatorius

Description:

827908

Tabako perdirbimo vakuuminio kondicionieriaus operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tabako perdirbimo vakuuminio kondicionieriaus
operatorius

Description:

828

Surinkėjai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Surinkėjai

Description:
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Aiškinamosios
pastabos:

Surinkėjai surenka gaminius iš sudedamųjų dalių pagal Explanatory
griežtai nustatytas instrukcijas ir procedūras.
notes:
Surenkamas gaminys gali konvejeriu judėti nuo vieno
darbininko prie kito. Pagrindinės atliekamos užduotys:
įvairių gaminių sudedamųjų dalių surinkimas pagal
griežtai nustatytas procedūras. Šios grupės profesijos
toliau skirstomos į tokius pogrupius: 8281 Mechaninių
mašinų surinkėjai 8282 Elektrinės įrangos surinkėjai
8283 Elektroninės įrangos surinkėjai 8284 Metalo,
gumos ir plastiko gaminių surinkėjai 8285 Medinių ir
panašių gaminių surinkėjai 8286 Kartono, tekstilės ir
panašių gaminių surinkėjai Profesijos priskiriamos 7
pagrindinei grupei “Kvalifikuoti darbininkai ir
amatininkai”, jei darbo užduotys atliekamos rankiniu
būdu arba naudojant rankinio valdymo įrankius ir
reikia, kad dirbantysis turėtų supratimą apie darbo
organizavimą, naudojamus įrankius ir medžiagas bei
galutinio produkto paskirtį ir savybes. Profesijos
priskiriamos 9 pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti
darbininkai”, jei atliekamos užduotys yra paprastos ir
rutininės, jei jas atliekant dažniausiai naudojami
rankiniai įrankiai, jei reikia padėti fizinių pastangų, jei
ankstesnis šio darbo patyrimas ir supratimas nėra
būtini, jei pakanka labai ribotos asmeninės iniciatyvos ir
sprendimų.

8281

Mechaninių mašinų surinkėjai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mechaninių mašinų surinkėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mechaninių mašinų surinkėjai surenka mechaninių
Explanatory
įrenginių ir mašinų komponentus ar dalis pagal griežtai notes:
nustatytas procedūras. Atliekamos užduotys: a)
mechaninių įrenginių, mašinų, variklių ir transporto
priemonių komponentų ar dalių surinkimas pagal
griežtai nustatytas procedūras; b) panašių užduočių
atlikimas; c) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8281 01 Žemės ūkio
mašinų surinkėjas 8281 02 Lėktuvų surinkėjas 8281 03
Grunto vežimo mašinų surinkėjas 8281 04 Lėktuvų
variklių surinkėjas

828101

Žemės ūkio mašinų surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žemės ūkio mašinų surinkėjas

Description:

828102

Lėktuvų surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lėktuvų surinkėjas

Description:

828103

Grunto vežimo mašinų surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Grunto vežimo mašinų surinkėjas

Description:
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828104

Lėktuvų variklių surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lėktuvų variklių surinkėjas

Description:

828105

Vidaus degimo variklių surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vidaus degimo variklių surinkėjas

Description:

828106

Laivų variklių surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivų variklių surinkėjas

Description:

828107

Transporto priemonių variklių surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto priemonių variklių surinkėjas

Description:

828108

Garo variklių surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Garo variklių surinkėjas

Description:

828109

Pramonės mašinų surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pramonės mašinų surinkėjas

Description:

828110

Staklių surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Staklių surinkėjas

Description:

828111

Mechaninių mašinų surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mechaninių mašinų surinkėjas

Description:
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828112

Transporto priemonių surinkimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto priemonių surinkimo mašinų operatorius

Description:

828113

Kasybos mašinų surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kasybos mašinų surinkėjas

Description:

828114

Spausdinimo mašinų surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Spausdinimo mašinų surinkėjas

Description:

828115

Tekstilės mašinų surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės mašinų surinkėjas

Description:

828116

Turbinų surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Turbinų surinkėjas

Description:

828117

Transporto priemonių surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto priemonių surinkėjas

Description:

828118

Medienos apdirbimo mašinų surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienos apdirbimo mašinų surinkėjas

Description:

828119

Transporto priemonių surinkimo linijos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto priemonių surinkimo linijos operatorius

Description:
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828120

Orlaivių surinkimo linijos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Orlaivių surinkimo linijos operatorius

Description:

828121

Surinkimo linijos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir orlaivių, operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Surinkimo linijos, išskyrus variklinių transporto
priemonių ir orlaivių, operatorius

Description:

8282

Elektrinės įrangos surinkėjai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Elektrinės įrangos surinkėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Elektrinės įrangos surinkėjai surenka elektrinės įrangos
komponentus ar dalis pagal griežtai nustatytas
procedūras. Atliekamos užduotys: a) elektrinės įrangos
komponentų ar dalių surinkimas pagal griežtai
nustatytas procedūras; b) panašių užduočių atlikimas;
c) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8282 01 Elektrinių komponentų
surinkėjas 8282 02 Elektros įrangos surinkėjas 8282 03
Inkaro apvijų vijimo įrangos operatorius 8282 04
Rotoriaus apvijų vijimo įrangos operatorius

Explanatory
notes:

828201

Elektrinių komponentų surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrinių komponentų surinkėjas

Description:

828202

Elektros įrangos surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros įrangos surinkėjas

Description:

828203

Inkaro apvijų vijimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Inkaro apvijų vijimo įrangos operatorius

Description:

828204

Rotoriaus apvijų vijimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Rotoriaus apvijų vijimo įrangos operatorius

828205

Statoriaus apvijų vijimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statoriaus apvijų vijimo įrangos operatorius

Description:

828206

Transformatoriaus apvijų vijimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transformatoriaus apvijų vijimo įrangos operatorius

Description:

8283

Elektroninės įrangos surinkėjai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Elektroninės įrangos surinkėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Elektroninės įrangos surinkėjai surenka elektroninės
Explanatory
įrangos komponentus ar dalis pagal griežtai nustatytas notes:
procedūras. Atliekamos užduotys: a) elektroninės
įrangos komponentų ar dalių surinkimas pagal griežtai
nustatytas procedūras; b) panašių užduočių atlikimas;
c) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8283 01 Garso ir vaizdo
aparatūros surinkėjas 8283 02 Laikrodžių surinkėjas
8283 03 Nerankinių laikrodžių surinkėjas 8283 04
Elektroninių komponentų surinkėjas

828301

Garso ir vaizdo aparatūros surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Garso ir vaizdo aparatūros surinkėjas

Description:

828302

Laikrodžių surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laikrodžių surinkėjas

Description:

828303

Nerankinių laikrodžių surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nerankinių laikrodžių surinkėjas

Description:

828304

Elektroninių komponentų surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Elektroninių komponentų surinkėjas

828305

Elektroninės įrangos surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektroninės įrangos surinkėjas

Description:

828306

Klausos aparatų surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Klausos aparatų surinkėjas

Description:

828307

Mikroelektronikos įrangos surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mikroelektronikos įrangos surinkėjas

Description:

828308

Įstaigos įrangos surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įstaigos įrangos surinkėjas

Description:

828309

Tiksliųjų prietaisų surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tiksliųjų prietaisų surinkėjas

Description:

828310

Radijo aparatų surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radijo aparatų surinkėjas

Description:

828311

Televizorių surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Televizorių surinkėjas

Description:

828312

Elektroninių rankinių laikrodžių surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektroninių rankinių laikrodžių surinkėjas

Description:
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828313

Kaitinimo siūlų vijimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kaitinimo siūlų vijimo įrangos operatorius

Description:

828314

Radioelektroninės aparatūros ir prietaisų surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Radioelektroninės aparatūros ir prietaisų surinkėjas

Description:

8284

Metalo, gumos ir plastiko gaminių surinkėjai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Metalo, gumos ir plastiko gaminių surinkėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Metalo, gumos ir plastiko gaminių surinkėjai atlieka
ribotos apimties specialias užduotis surenkant įvairių
rūšių produkcijos, pavyzdžiui, žaislų, sporto
inventoriaus, dviračių ir pan., metalinius, guminius ar
plastikinius komponentus ar dalis pagal griežtai
nustatytas procedūras. Atliekamos užduotys: a) įvairių
rūšių gaminių metalinių, guminių ir plastikinių
komponentų ar dalių surinkimas pagal griežtai
nustatytas procedūras; b) panašių užduočių atlikimas;
c) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8284 01 Baldų iš lakštinio metalo
surinkėjas 8284 02 Metalinių gaminių surinkėjas 8284
03 Plastikinių gaminių surinkėjas 8284 04 Guminių
gaminių surinkėjas

Explanatory
notes:

828401

Baldų iš lakštinio metalo surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Baldų iš lakštinio metalo surinkėjas

Description:

828402

Metalinių gaminių surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalinių gaminių surinkėjas

Description:

828403

Plastikinių gaminių surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plastikinių gaminių surinkėjas

Description:
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828404

Guminių gaminių surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Guminių gaminių surinkėjas

Description:

828405

Padangų montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Padangų montuotojas

Description:

828406

Žaislų surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žaislų surinkėjas

Description:

828407

Sporto reikmenų surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sporto reikmenų surinkėjas

Description:

8285

Medinių ir panašių gaminių surinkėjai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Medinių ir panašių gaminių surinkėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Medinių ir panašių gaminių surinkėjai surenka įvairių
rūšių gaminių komponentus ar dalis, pagamintus iš
medienos ar panašių medžiagų, pagal griežtai
nustatytas procedūras. Atliekamos užduotys: a) įvairių
rūšių gaminių komponentų ar dalių, pagamintų iš
medienos ar panašių medžiagų, surinkimas pagal
griežtai nustatytas procedūras; b) panašių užduočių
atlikimas; c) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8285 01 Medinių baldų
surinkėjas 8285 02 Medinių gaminių surinkėjas

Explanatory
notes:

828501

Medinių baldų surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medinių baldų surinkėjas

Description:

828502

Medinių gaminių surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medinių gaminių surinkėjas

Description:
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8286

Kartono, tekstilės ir panašių gaminių surinkėjai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kartono, tekstilės ir panašių gaminių surinkėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kartono, tekstilės ir panašių gaminių surinkėjai surenka Explanatory
įvairų rūšių gaminių komponentus ir dalis, pagamintas notes:
iš kartono, tekstilės, odos ir panašių medžiagų, pagal
griežtai nustatytas procedūras. Atliekamos užduotys: a)
įvairių rūšių gaminių komponentų ar dalių, pagamintų
iš kartono, tekstilės, odos ir panašių medžiagų,
surinkimas pagal griežtai nustatytas procedūras; b)
panašių užduočių atlikimas; c) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8286
01 Odos gaminių surinkėjas 8286 02 Kartono gaminių
surinkėjas 8286 03 Tekstilės gaminių surinkėjas

828601

Odos gaminių surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Odos gaminių surinkėjas

Description:

828602

Kartono gaminių surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kartono gaminių surinkėjas

Description:

828603

Tekstilės gaminių surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės gaminių surinkėjas

Description:

829

Kiti mašinų operatoriai ir surinkėjai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kiti mašinų operatoriai ir surinkėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kiti mašinų operatoriai ir surinkėjai valdo bei
Explanatory
kontroliuoja mašinas, kurios pakuoja, klijuoja etiketes
notes:
ir, jei reikia, deda muitinės spaudus ant produktų,
pakuotės ir konteinerių arba surenka pagal griežtai
nustatytas instrukcijas ir procedūras gaminius, kurių
sudedamosios dalys pagamintos iš pačių įvairiausių
medžiagų. Pagrindinės atliekamos užduotys: mašinų,
kurios pakuoja, klijuoja etiketes ir, jei reikia, deda
muitinės spaudus ant gaminių, pakuotės ir konteinerių,
darbo valdymas ir kontrolė; gaminių, kurių
sudedamosios dalys pagamintos iš įvairių medžiagų,
surinkimas pagal griežtai nustatytas procedūras. Gali
būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams.
Šios grupės profesijos priskiriamos tokiam pogrupiui:
8290 Kiti mašinų operatoriai ir surinkėjai Profesijos
priskiriamos 7 pagrindinei grupei “Kvalifikuoti
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darbininkai ir amatininkai”, jei darbo užduotys
atliekamos rankiniu būdu arba naudojant rankinio
valdymo įrankius ir reikia, kad dirbantysis turėtų
supratimą apie darbo organizavimą, naudojamus
įrankius ir medžiagas bei galutinio produkto paskirtį ir
savybes. Profesijos priskiriamos 9 pagrindinei grupei
“Nekvalifikuoti darbininkai”, jei atliekamos užduotys yra
paprastos ir rutininės, jei jas atliekant dažniausiai
naudojami rankiniai įrankiai, jei reikia padėti fizinių
pastangų, jei ankstesnis šio darbo patyrimas ir
supratimas nėra būtini, jei pakanka labai ribotos
asmeninės iniciatyvos ir sprendimų.
8290

Kiti mašinų operatoriai ir surinkėjai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kiti mašinų operatoriai ir surinkėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kiti mašinų operatoriai ir surinkėjai valdo bei
Explanatory
kontroliuoja mašinas, pakuojančias, klijuojančias
notes:
etiketes ir, jei reikia, dedančias spaudus ant produktų,
pakuotės ir konteinerių, arba pagal griežtai nustatytas
procedūras surenkančias gaminius, kurių
sudedamosios dalys pagamintos iš pačių įvairiausių
medžiagų. Atliekamos užduotys: a) įrenginių, kurie
vynioja ir pakuoja įvairius produktus, tarp jų ir skysčius,
saugojimui ar transportavimui, valdymas ir kontrolė; b)
įrenginių, įvairiais būdais klijuojančių etiketes ar
dedančius spaudus ant produktų, pakuotės ar
konteinerių, valdymas ir kontrolė; c) gaminių, kurių
sudedamosios dalys pagamintos iš įvairiausių
medžiagų, surinkimas pagal griežtai nustatytas
procedūras; d) panašių užduočių atlikimas; e)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8290 01 Mišrios sudėties gaminių
surinkėjas 8290 02 Pilstymo į butelius įrenginių
operatorius 8290 03 Ženklinimo (etiketėmis) įrangos
operatorius 8290 04 Kabelių klojimo mašinų
operatorius

829001

Mišrios sudėties gaminių surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mišrios sudėties gaminių surinkėjas

Description:

829002

Pilstymo į butelius įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pilstymo į butelius įrenginių operatorius

Description:

829003

Ženklinimo (etiketėmis) įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ženklinimo (etiketėmis) įrangos operatorius

Description:
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829004

Kabelių klojimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kabelių klojimo mašinų operatorius

Description:

829005

Dangtelių dėjimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dangtelių dėjimo įrangos operatorius

Description:

829006

Kanalizacijos [drenažo] vamzdžių klojimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kanalizacijos [drenažo] vamzdžių klojimo mašinų
operatorius

Description:

829007

Elektros linijų tiesimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros linijų tiesimo mašinų operatorius

Description:

829008

Konteinerių pildymo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Konteinerių pildymo įrenginių operatorius

Description:

829009

Izoliavimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Izoliavimo mašinų operatorius

Description:

829010

Etikečių klijavimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Etikečių klijavimo įrangos operatorius

Description:

829011

Prekių žymėjimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prekių žymėjimo įrangos operatorius

Description:
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829012

Pakavimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pakavimo įrangos operatorius

Description:

829013

Granuliatoriaus operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Granuliatoriaus operatorius

Description:

829014

Vamzdžių klojimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vamzdžių klojimo mašinų operatorius

Description:

829015

Antspaudavimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Antspaudavimo įrangos operatorius

Description:

829016

Mikrograndynų gamybos įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mikrograndynų gamybos įrenginių operatorius

Description:

829017

Kabelių ir lynų sujungimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kabelių ir lynų sujungimo įrangos operatorius

Description:

829018

Apvijimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apvijimo mašinų operatorius

Description:

829019

Kelių žymėjimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelių žymėjimo įrangos operatorius

Description:
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829020

Karuselės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Karuselės operatorius

Description:

829021

Pakavimo į ryšulius preso operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pakavimo į ryšulius preso operatorius

Description:

829022

Oro skirstymo aparatininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Oro skirstymo aparatininkas

Description:

829023

Operatorius pakuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Operatorius pakuotojas

Description:

829024

Žymėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žymėtojas

Description:

829025

Kelmačio vežimėlio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelmačio vežimėlio operatorius

Description:

829026

Kopijavimo ir dauginimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kopijavimo ir dauginimo mašinų operatorius

Description:

829027

Fasavimo ir pakavimo automato operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Fasavimo ir pakavimo automato operatorius

Description:
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829028

Vamzdynų montavimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vamzdynų montavimo mašinų operatorius

Description:

829029

Durpių briketų preso operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Durpių briketų preso operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Durpių briketų preso operatorius valdo ir kontroliuoja Explanatory
durpių presavimo procesą: valdo ir kontroliuoja
notes:
presavimo įrenginius, skirtus durpių briketams gaminti;
paruošia presus darbui, paleidžia, prižiūri ir sustabdo
juos; kasdien ir periodiškai tikrina presų darbą; prižiūri
kontrolinius matavimo prietaisus, aušinimo, dulkių
siurbimo sistemas; priima naudoti presus, kai
pakeičiami presavimo elementai; kontroliuoja, kad būtų
paduota žaliava į presus, reguliuoja jos kiekį, stebi
gaminio kokybę; gali vadovauti kitiems darbininkams.

829030

Durpių presavimo įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Durpių presavimo įrenginių operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Durpių presavimo įrenginių operatorius valdo ir
Explanatory
kontroliuoja durpių presavimo į polietileninius maišus notes:
procesą: valdo ir kontroliuoja durpių presavimo
įrenginius, skirtus durpėms presuoti į polietileninius
maišus; technologinio proceso metu stebi preso ir šalia
esančių įrenginių techninę būklę; pagal instrukciją
reguliuoja preso mechanizmus ir pašalina rastus
gedimus; kasdien ir periodiškai tikrina presus ir kitus
įrenginius; gali vadovauti kitiems darbininkams.

829031

Indaplovės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Indaplovės operatorius

Description:

83

Vairuotojai ir kilnojamųjų įrenginių operatoriai

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogrupis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Vairuotojai ir kilnojamųjų įrenginių operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Vairuotojai ir kilnojamųjų įrenginių operatoriai vairuoja Explanatory
ir aptarnauja traukinius ir variklines transporto
notes:
priemones, vairuoja, valdo ir kontroliuoja kilnojamųjų
pramonės ir žemės ūkio mašinų ir įrenginių darbą, eina
tarnybą laivų deniuose ir kitose vandens transporto
priemonėse. Darbas paprastai reikalauja patyrimo
dirbant su valdomomis ir kontroliuojamomis
mašinomis ir įrenginiais bei jų išmanymo. Dažnai
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reikalaujama sugebėjimų dirbti "mašininiu tempu" ir
prisitaikyti prie technologijos naujovių. Pagrindinės
atliekamos užduotys: traukinių ir variklinių transporto
priemonių vairavimas ir aptarnavimas; kilnojamųjų
pramonės ir žemės ūkio mašinų bei įrenginių
vairavimas, valdymas ir kontrolė; darbai ir pareigos
laivų deniuose ir kitose vandens transporto
priemonėse. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pagrindinio pogrupio profesijos
toliau skirstomos į tokias grupes: 831 Lokomotyvų
mašinistai ir giminiškų profesijų darbininkai 832
Variklinių kelių transporto priemonių vairuotojai 833
Žemės ūkio ir kitų kilnojamųjų įrenginių operatoriai 834
Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai
Profesijos priskiriamos 7 pagrindinei grupei
“Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai”, jei darbo
užduotys atliekamos rankiniu būdu arba naudojant
rankinio valdymo įrankius ir reikia, kad dirbantysis
turėtų supratimą apie darbo organizavimą,
naudojamus įrankius ir medžiagas bei galutinio
produkto paskirtį ir savybes. Profesijos priskiriamos 9
pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti darbininkai”, jei
atliekamos užduotys yra paprastos ir rutininės, jei jas
atliekant dažniausiai naudojami rankiniai įrankiai, jei
reikia padėti fizinių pastangų, jei ankstesnis šio darbo
patyrimas ir supratimas nėra būtini, jei pakanka labai
ribotos asmeninės iniciatyvos ir sprendimų.
831

Lokomotyvų mašinistai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Lokomotyvų mašinistai ir giminiškų profesijų
darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Lokomotyvų mašinistai ir giminiškų profesijų
Explanatory
darbininkai vairuoja keleivinių ir prekinių traukinių
notes:
lokomotyvus, manevruoja geležinkelio vagonus ir valdo
geležinkelio signalizaciją. Pagrindinės atliekamos
užduotys: geležinkelio lokomotyvų vairavimas,
geležinkelio signalizacijos valdymas, riedmenų
perjungimas, traukinių pervedimas į kitus bėgius,
sąstato formavimas geležinkelio depe. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Šios
grupės profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius:
8311 Lokomotyvų mašinistai 8312 Geležinkelio
ratstabdininkai, signalizuotojai, iešmininkai ir
sukabinėtojai Profesijos priskiriamos 7 pagrindinei
grupei “Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai”, jei
darbo užduotys atliekamos rankiniu būdu arba
naudojant rankinio valdymo įrankius ir reikia, kad
dirbantysis turėtų supratimą apie darbo organizavimą,
naudojamus įrankius ir medžiagas bei galutinio
produkto paskirtį ir savybes. Profesijos priskiriamos 9
pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti darbininkai”, jei
atliekamos užduotys yra paprastos ir rutininės, jei jas
atliekant dažniausiai naudojami rankiniai įrankiai, jei
reikia padėti fizinių pastangų, jei ankstesnis šio darbo
patyrimas ir supratimas nėra būtini, jei pakanka labai
ribotos asmeninės iniciatyvos ir sprendimų.

8311

Lokomotyvų mašinistai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Lokomotyvų mašinistai

Description:

Aiškinamosios

Lokomotyvų mašinistai valdo arba padeda valdyti

Explanatory
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pastabos:

keleivinių ir krovininių traukinių lokomotyvus.
notes:
Atliekamos užduotys: a) garvežių, elektrovežių,
dyzelinių elektrovežių lokomotyvų valdymas ar pagalba
juos valdant; b) požeminių ar estakadinių keleivinių
traukinių valdymas; c) lokomotyvų, traukiančių
vagonėlius kasyklose, akmens skaldyklose ar
karjeruose, valdymas; d) panašių užduočių atlikimas; e)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8311 01 Garvežio mašinistas 8311
02 Autodrezinos [automotrisės] keliamojo krano
mašinistas 8311 04 Karjero mašinos operatorius 8311
05 Lokomotyvo mašinistas

831101

Garvežio mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Garvežio mašinistas

Description:

831102

Autodrezinos [automotrisės] keliamojo krano mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Autodrezinos [automotrisės] keliamojo krano
mašinistas

Description:

831104

Karjero mašinos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Karjero mašinos operatorius

Description:

831105

Lokomotyvo mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lokomotyvo mašinistas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mašinistas, kuris vairuoja lokomotyvą, rūpinasi jo
Explanatory
eksploatavimu, technine priežiūra ir remontu,
notes:
organizuoja lokomotyvo brigados darbą. Jis priima
lokomotyvą depe ar stotyje, parengia jį kelionei ir
prižiūri kelionėje. Depe ar gamykloje remontuoja
mechaninę ir elektrinę lokomotyvo įrangą, šalina
gedimus kelionės metu. Jis turi laikytis darbų saugos,
lokomotyvo eksploatavimo, techninės priežiūros,
geležinkelio signalizacijos ir eismo taisyklių ir kitų
instrukcijų reikalavimų, taupiai naudoti degalus, tepalus
ir kitas medžiagas, išmanyti lokomotyvų brigadų darbo
organizavimo dalykus, pagrindinius lokomotyvo
veikimo parametrus.

831107

Karjero lokomotyvo mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Karjero lokomotyvo mašinistas

Description:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

1 278/1 365

LPK-2005

831108

Geležinkelio garvežio mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geležinkelio garvežio mašinistas

Description:

831110

Karjero geležinkelio lokomotyvo mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Karjero geležinkelio lokomotyvo mašinistas

Description:

831112

Traukinio mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Traukinio mašinistas

Description:

831113

Motorvežio mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Motorvežio mašinistas

Description:

831114

Elektros stoties mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektros stoties mašinistas

Description:

831115

Lokomotyvo mašinisto padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lokomotyvo mašinisto padėjėjas

Description:

831116

Geležinkelio garvežio mašinisto padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geležinkelio garvežio mašinisto padėjėjas

Description:

831117

Traukinio mašinisto padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Traukinio mašinisto padėjėjas

Description:
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831118

Plataus profilio mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plataus profilio mašinistas

Description:

831119

Šilumvežio mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šilumvežio mašinistas

Description:

831120

Šilumvežio mašinisto padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šilumvežio mašinisto padėjėjas

Description:

831121

Savaeigio vagono mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Savaeigio vagono mašinistas

Description:

831122

Dozuojamojo vagono mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dozuojamojo vagono mašinistas

Description:

831123

Dozuojamojo vagono mašinisto padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dozuojamojo vagono mašinisto padėjėjas

Description:

831124

Drezinos mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Drezinos mašinistas

Description:

831125

Drezinos mašinisto padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Drezinos mašinisto padėjėjas

Description:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

1 280/1 365

LPK-2005

831127

Dyzelinio traukinio mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dyzelinio traukinio mašinistas

Description:

831128

Dyzelinio traukinio mašinisto padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dyzelinio traukinio mašinisto padėjėjas

Description:

831129

Elektrinio traukinio mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrinio traukinio mašinistas

Description:

831130

Elektrinio traukinio mašinisto padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrinio traukinio mašinisto padėjėjas

Description:

831131

Geležinkelio tiesinimo ir lyginimo mašinų mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geležinkelio tiesinimo ir lyginimo mašinų mašinistas

Description:

8312

Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai, iešmininkai ir sukabinėtojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai, iešmininkai Description:
ir sukabinėtojai

Aiškinamosios
pastabos:

Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai, iešmininkai Explanatory
ir sukabinėtojai atsako už prekinių traukinių saugumą
notes:
kelionės metu, kontroliuoja geležinkelių eismą
valdydami signalus, perjungia riedmenis, formuoja
traukinių sąstatus geležinkelio depuose, formuoja
traukinių vagonėlių sąstatus akmens skaldykloje ar
karjere ir kontroliuoja jų judėjimą. Atliekamos
užduotys: a) prekinių traukinių stebėjimas kelionės
metu ir jų eismo saugumo užtikrinimas; b) geležinkelių
eismo nustatytoje kelio atkarpoje kontrolė valdant
signalus ir iešmus iš valdymo pulto ar blokuojamojo
posto; c) riedmenų perjungimas ir sukabinimas
geležinkelio depuose ir atsarginiuose keliuose
atsižvelgiant į gaunamus nurodymus dėl traukinių
pakrovimo, iškrovimo ar sąstato formavimo; d)
lokomotyvo traukiamo ar kabeliu reguliuojamo
vagonėlių sąstato formavimas ir jo judėjimo akmens
skaldykloje ar karjere reguliavimas; e) panašių užduočių
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atlikimas; f) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8312 01 Geležinkelio
ratstabdininkas 8312 02 Krovininių traukinių
ratstabdininkas 8312 03 Kasyklos vagonėlio
ratstabdininkas 8312 04 Karjero vagonėlio
ratstabdininkas
831201

Geležinkelio ratstabdininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geležinkelio ratstabdininkas

Description:

831202

Krovininių traukinių ratstabdininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Krovininių traukinių ratstabdininkas

Description:

831203

Kasyklos vagonėlio ratstabdininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kasyklos vagonėlio ratstabdininkas

Description:

831204

Karjero vagonėlio ratstabdininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Karjero vagonėlio ratstabdininkas

Description:

831205

Skirstymo stoties vagonų sukabintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skirstymo stoties vagonų sukabintojas

Description:

831206

Krovininio traukinio sargybinis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Krovininio traukinio sargybinis

Description:

831207

Prekinio traukinio sargybinis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prekinio traukinio sargybinis

Description:
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831208

Geležinkelio iešmininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geležinkelio iešmininkas

Description:

831209

Geležinkelio signalizuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geležinkelio signalizuotojas

Description:

831210

Vagonų priėmėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vagonų priėmėjas

Description:

831211

Lokomotyvų priėmėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lokomotyvų priėmėjas

Description:

831212

Darbų skirstytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Darbų skirstytojas

Description:

831213

Kelio montuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelio montuotojas

Description:

831214

Kelio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelio darbininkas

Description:

831215

Stoties budėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stoties budėtojas

Description:
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831216

Krovinių tvarkymo budintis kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Krovinių tvarkymo budintis kontrolierius

Description:

831217

Cisterninių vagonų apžiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cisterninių vagonų apžiūrėtojas

Description:

831218

Traukinių formuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Traukinių formuotojas

Description:

831219

Vagonų techninės kontrolės punkto operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vagonų techninės kontrolės punkto operatorius

Description:

831220

Vagonų tikrintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vagonų tikrintojas

Description:

831221

Vagonų tikrintojas remontininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vagonų tikrintojas remontininkas

Description:

831222

Vagonų plovyklės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vagonų plovyklės operatorius

Description:

831223

Lokomotyvų tvarkdarys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lokomotyvų tvarkdarys

Description:
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831224

Stoties tvarkdarys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stoties tvarkdarys

Description:

831225

Stoties darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stoties darbininkas

Description:

831226

Ratstabdininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ratstabdininkas

Description:

831227

Refrižeratorinių riedmenų įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Refrižeratorinių riedmenų įrangos operatorius

Description:

831228

Refrižeratorinių vagonų sekcijos mechanikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Refrižeratorinių vagonų sekcijos mechanikas

Description:

831229

Refrižeratorinių vagonų sekcijų prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Refrižeratorinių vagonų sekcijų prižiūrėtojas

Description:

831230

Traukinių dokumentų skyriaus operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Traukinių dokumentų skyriaus operatorius

Description:

831231

Siuntų išvežiotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Siuntų išvežiotojas

Description:
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831232

Traukinių eismo tvarkdarys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Traukinių eismo tvarkdarys

Description:

831233

Traukinių priėmėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Traukinių priėmėjas

Description:

831234

Skirstymo kalnelio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skirstymo kalnelio operatorius

Description:

832

Variklinių kelių transporto priemonių vairuotojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Variklinių kelių transporto priemonių vairuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Variklinių kelių transporto priemonių vairuotojai
Explanatory
vairuoja ir prižiūri variklines transporto priemones,
notes:
kuriomis vežamos medžiagos, prekės ir keleiviai.
Pagrindinės atliekamos užduotys: motociklų,
automobilių, taksi, troleibusų ir autobusų, sunkiasvorių
sunkvežimių, krovininių mašinų bei furgonų, skirtų
medžiagoms, prekėms ar keleiviams vežti, vairavimas ir
priežiūra. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbininkams. Šios grupės profesijos toliau skirstomos į
tokius pogrupius: 8321 Motociklų vairuotojai 8322
Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai 8323
Autobusų ir troleibusų vairuotojai 8324 Sunkiasvorių
sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių
vairuotojai Profesijos priskiriamos 7 pagrindinei grupei
“Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai”, jei darbo
užduotys atliekamos rankiniu būdu arba naudojant
rankinio valdymo įrankius ir reikia, kad dirbantysis
turėtų supratimą apie darbo organizavimą,
naudojamus įrankius ir medžiagas bei galutinio
produkto paskirtį ir savybes.

8321

Motociklų vairuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Motociklų vairuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Motociklų vairuotojai vairuoja ir prižiūri motociklus ir
Explanatory
variklinius triračius, pritaikytus medžiagoms, prekėms ir notes:
keleiviams vežti. Atliekamos užduotys: (a) motociklų ar
variklinių triračių, pritaikytų medžiagoms, prekėms ir
keleiviams pervežti, vairavimas ir priežiūra; (b) panašių
užduočių atlikimas; (c) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8321
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01 Motociklo vairuotojas 8321 02 Variklinio triračio
vairuotojas 8321 03 Prekinio variklinio triračio
vairuotojas 8321 04 Išvežiotojas varikliniu dviračiu
Profesijos priskiriamos 9 pagrindinei grupei
“Nekvalifikuoti darbininkai”, jei atliekamos užduotys yra
paprastos ir rutininės, jei jas atliekant dažniausiai
naudojami rankiniai įrankiai, jei reikia padėti fizinių
pastangų, jei ankstesnis šio darbo patyrimas ir
supratimas nėra būtini, jei pakanka labai ribotos
asmeninės iniciatyvos ir sprendimų.
832101

Motociklo vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Motociklo vairuotojas

Description:

832102

Variklinio triračio vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Variklinio triračio vairuotojas

Description:

832103

Prekinio variklinio triračio vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prekinio variklinio triračio vairuotojas

Description:

832104

Išvežiotojas varikliniu dviračiu

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Išvežiotojas varikliniu dviračiu

Description:

832105

Siuntų ir pranešimų išvežiotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Siuntų ir pranešimų išvežiotojas

Description:

8322

Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
Explanatory
vairuoja bei prižiūri variklinius lengvuosius
notes:
automobilius, taksi automobilius ir furgonus, skirtus
keleiviams, paštui ar prekėms vežti. Atliekamos
užduotys: a) keleiviams vežti skirtų lengvųjų ar taksi
automobilių vairavimas ir priežiūra; b) automobilių,
furgonų ar mažų sunkvežimių, skirtų prekėms ar paštui
pristatyti ar vežti, vairavimas ir priežiūra; c) panašių
užduočių atlikimas; d) vadovavimas kitiems
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darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8322
01 Greitosios pagalbos automobilio vairuotojas 8322
02 Taksi vairuotojas 8322 03 Automobilio vairuotojas
8322 04 Prekių pristatymo automobilio vairuotojas
832201

Greitosios pagalbos automobilio vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Greitosios pagalbos automobilio vairuotojas

Description:

832202

Taksi vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Taksi vairuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Lengvojo automobilio vairuotojas, samdomas vežėjo,
Explanatory
turinčio licenciją vežti keleivius taksi, arba pats vežėjas, notes:
turintis šią licenciją. Jis lengvuoju automobiliu, kuriame
įrengtas taksometras, veža keleivius į jų nurodytą vietą.
Esant reikalui, padeda keleiviams įsėsti į automobilį ir iš
jo išlipti, į bagažinę įdeda keleivio krepšį, lagaminą ar
kitus daiktus. Pagal taksometrą ar susitarimą iš keleivio
paima mokestį už nuvažiuotą kelią . Privalo prižiūrėti
automobilį, palaikyti švarą jo salone. Gali atlikti
smulkųjį automobilio remontą.

832203

Automobilio vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automobilio vairuotojas

Description:

832204

Prekių pristatymo automobilio vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prekių pristatymo automobilio vairuotojas

Description:

832205

Pašto furgono vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pašto furgono vairuotojas

Description:

832206

Vairuotojas ekspeditorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vairuotojas ekspeditorius

Description:
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832207

Pašto automobilio vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pašto automobilio vairuotojas

Description:

832208

Furgono vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Furgono vairuotojas

Description:

8323

Autobusų ir troleibusų vairuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Autobusų ir troleibusų vairuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Autobusų ir troleibusų vairuotojai vairuoja bei prižiūri
Explanatory
autobusus ir troleibusus, vežančius keleivius, paštą ir
notes:
prekes. Atliekamos užduotys: a) autobusų, troleibusų ar
tarpmiestinių autobusų, vežančių keleivius, paštą ar
prekes trumpais ir ilgais atstumais, vairavimas ir
priežiūra; b) troleibusų, vežančių keleivius, vairavimas ir
priežiūra; c) panašių užduočių atlikimas; d)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8323 01 Autobuso vairuotojas
8323 02 Troleibuso vairuotojas 8323 03 Tarptautinio
keleivių vežimo transporto priemonės vairuotojas

832301

Autobuso vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Autobuso vairuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Autobuso vairuotojas nustatytu maršrutu veža
Explanatory
keleivius. Visi autobusų vairuotojai privalo laikytis tam notes:
tikro nustatyto grafiko ir maršruto. Autobusų
vairuotojai gali dirbti tarpmiestiniuose ir
tarptautiniuose maršrutuose.. Prieš išvažiuodami į reisą,
vairuotojai privalo patikrinti, ar transporto priemonė
yra tvarkinga ir sukomplektuota, kelionėje stebėti jos
būklę. Vairuotojai paima ir išleidžia keleivius autobusų
stovėjimo aikštelėse ar stotelėse. Kai kurių autobusų
vairuotojai pardavinėja bilietus, atsako į klausimus apie
maršrutą, skelbia stočių ir stotelių pavadinimus.
Autobusų vairuotojai privalo nuolatos sekti laiką.
Kartais, kai eismas intensyvus, jiems tenka “vytis”
grafiką, tačiau tai daryti turi saugiai. Negalima ir per
daug skubėti, nes stotelėje laukiantys keleiviai gali
nespėti įlipti į autobusą. Labai svarbu keleivius vežti
saugiai, todėl vairuotojai turi ypač atidžiai vairuoti
esant blogam orui, nestabdyti staiga ir nedaryti staigių
posūkių, nes gali sužeisti keleivius. Labai svarbu tokios
asmenybės savybės kaip emocinis stabilumas,
paslaugumas, mandagumas, gebėjimas bendrauti,
tvarkingumas, atsakomybės jausmas, geras regėjimas,
ištvermė, fizinis pajėgumas, kadangi kartais tenka kelti
sunkius daiktus, greita reakcija, taip pat geras eismo
taisyklių mokėjimas. Tarptautinių maršrutų ir
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tarpmiestinių autobusų vairuotojams gali tekti dirbti
naktimis, savaitgaliais, per šventes. Turizmo įmonių
vairuotojai kelionėse gali užtrukti ilgą laiką.
832302

Troleibuso vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Troleibuso vairuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Troleibuso vairuotojas nustatytu maršrutu veža
Explanatory
keleivius. Visi troleibusų vairuotojai privalo laikytis tam notes:
tikro nustatyto grafiko ir maršruto. Troleibusų
vairuotojai veža keleivius mieste. Prieš išvažiuodami į
maršrutą, vairuotojai privalo patikrinti, ar transporto
priemonė yra tvarkinga ir sukomplektuota, kelionėje
stebėti jos būklę. Vairuotojai paima ir išleidžia keleivius
troleibusų stovėjimo aikštelėse ar stotelėse. Kai kurių
troleibusų vairuotojai pardavinėja bilietus, skelbia
stočių ir stotelių pavadinimus. Troleibusų vairuotojai
privalo nuolatos sekti laiką. Kartais, kai eismas
intensyvus, jiems tenka “vytis” grafiką, tačiau tai daryti
turi saugiai. Negalima ir per daug skubėti, nes stotelėje
laukiantys keleiviai gali nespėti įlipti į troleibusą. Labai
aktualu keleivius vežti saugiai, todėl vairuotojai turi
ypač atidžiai vairuoti esant blogam orui, nestabdyti
staiga ir nedaryti staigių posūkių, nes gali sužeisti
keleivius. Labai svarbu tokios asmenybės savybės kaip
emocinis stabilumas, paslaugumas, mandagumas,
gebėjimas bendrauti, tvarkingumas, atsakomybės
jausmas, geras regėjimas, ištvermė, fizinis pajėgumas,
kadangi kartais tenka kelti sunkius daiktus, greita
reakcija, taip pat geras eismo taisyklių mokėjimas.

832303

Tarptautinio keleivių vežimo transporto priemonės vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tarptautinio keleivių vežimo transporto priemonės
vairuotojas

Description:

8324

Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto
priemonių vairuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto
priemonių vairuotojai vairuoja ir prižiūri sunkiasvorius
sunkvežimius ir krovinines transporto priemones,
skirtas prekėms, skysčiams ir sunkiems kroviniams ar
medžiagoms vežti ilgais ir trumpais atstumais.
Atliekamos užduotys: a) sunkiasvorių sunkvežimių,
pavyzdžiui, sunkvežimių su priekabomis ar be jų,
vilkikų, šiukšlių mašinų ir pan., skirtų prekėms,
skysčiams bei sunkiesiems kroviniams vežti ilgais ir
trumpais atstumais, vairavimas ir priežiūra; b) panašių
užduočių atlikimas; c) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8324
01 Savivarčio vairuotojas 8324 02 Sunkvežimio
vairuotojas 8324 03 Automobilinės cisternos
vairuotojas 8324 04 Vilkiko [treilerio] vairuotojas

Explanatory
notes:
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832401

Savivarčio vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Savivarčio vairuotojas

Description:

832402

Sunkvežimio vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sunkvežimio vairuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Sunkvežimio vairuotojai veža įvairius krovinius, prekes Explanatory
tiek artimais, tiek tolimais atstumais. Sunkvežimio
notes:
vairuotojas veža prekes iš gamintojų vartotojams.
Prekės gali būti vežamos iš vieno terminalo ar sandėlio
į kitą. Prieš važiuodamas sunkvežimio vairuotojas turi
patikrinti, ar transporto priemonė tvarkinga ir
sukomplektuota, kelionėje stebėti jos būklę. Be to, turi
patikrinti, ar tinkamai sukrautos prekės, kad vežant jos
nejudėtų. Kelionėje sunkvežimio vairuotojai turi labai
atidžiai vairuoti, kad išvengtų avarijų. Kadangi
sunkvežimio sėdynės yra aukštai, vairuotojas mato toli,
todėl gali iš anksto pasirinkti tinkamiausią greitį.
Krovinių vežimo atstumai labai skiriasi. Kartais
vairuotojai veža krovinius iš vieno miesto į kitą.
Nuvežus krovinį, automobilis vėl pakraunamas ir
vairuotojas grįžta į savo miestą. Dažnai prekes tenka
vežti toli, netgi į kitas valstybes. Į tokias varginančias
keliones paprastai vyksta du vairuotojai ir vairuoja
pakaitomis. Sunkvežimio kabinoje yra poilsio vieta.
Transporto bendrovės yra suinteresuotos kuo greičiau
pristatyti prekes, todėl vairuotojai sustoja tiktai įsipilti
degalų, pavalgyti ar pailsėti, iškrauti ar pakrauti prekes.
Apie kelionėje įvykusias avarijas ar automobilio
gedimus vairuotojai privalo informuoti transporto
įmonės dispečerį. Kirsdami valstybių sienas,
sunkvežimio vairuotojai turi pateikti krovinio
dokumentus muitininkams, o savo asmens
dokumentus – pasieniečiams.

832403

Automobilinės cisternos vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automobilinės cisternos vairuotojas

Description:

832404

Vilkiko [treilerio] vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vilkiko [treilerio] vairuotojas

Description:

832405

Bortinio sunkvežimio vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bortinio sunkvežimio vairuotojas

Description:
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832406

Šiukšliavežės vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šiukšliavežės vairuotojas

Description:

832407

Sunkiasvorio sunkvežimio vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sunkiasvorio sunkvežimio vairuotojas

Description:

832408

Transporto priemonės, vežančios pavojinguosius krovinius, vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto priemonės, vežančios pavojinguosius
krovinius, vairuotojas

Description:

832409

Tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas

Description:

833

žemės ūkio ir kitų kilnojamųjų įrenginių operatoriai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

žemės ūkio ir kitų kilnojamųjų įrenginių operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

žemės ūkio ir kitų kilnojamųjų įrenginių operatoriai
vairuoja, prižiūri, valdo ir kontroliuoja žemės ūkio ir
kitas mašinas bei įrenginius, kurie padeda apdoroti,
pakelti ar perkelti medžiagas ir sunkius krovinius.
Pagrindinės atliekamos užduotys: traktorių ir kitų
specializuotų žemės ūkio mašinų, žemkasių ir kitų
žemės darbų mašinų, kėlimo ir panašios įrangos
vairavimas, priežiūra, valdymas ir kontrolė. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Šios
grupės profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius:
8331 žemės ir miškų ūkio variklinių mašinų ir įrenginių
operatoriai 8332 žemės kasimo ir panašių mašinų
operatoriai 8333 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių
mašinų operatoriai 8334 Krovininių platformų ir
krautuvų operatoriai Profesijos priskiriamos 7
pagrindinei grupei “Kvalifikuoti darbininkai ir
amatininkai”, jei darbo užduotys atliekamos rankiniu
būdu arba naudojant rankinio valdymo įrankius ir
reikia, kad dirbantysis turėtų supratimą apie darbo
organizavimą, naudojamus įrankius ir medžiagas bei
galutinio produkto paskirtį ir savybes. Profesijos
priskiriamos 9 pagrindinei grupei “Nekvalifikuoti
darbininkai”, jei atliekamos užduotys yra paprastos ir
rutininės, jei jas atliekant dažniausiai naudojami
rankiniai įrankiai, jei reikia padėti fizinių pastangų, jei
ankstesnis šio darbo patyrimas ir supratimas nėra

Explanatory
notes:
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būtini, jei pakanka labai ribotos asmeninės iniciatyvos ir
sprendimų.
8331

Žemės ir miškų ūkio variklinių mašinų ir įrenginių operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Žemės ir miškų ūkio variklinių mašinų ir įrenginių
operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Žemės ir miškų ūkio variklinių mašinų ir įrenginių
Explanatory
operatoriai vairuoja, prižiūri, valdo bei kontroliuoja
notes:
vienos ar kelių rūšių variklines kilnojamąsias mašinas ar
įrenginius, naudojamus žemės ir miškų ūkyje.
Atliekamos užduotys: a) traktorių ar savaeigių plūgų,
sėjamųjų, javapjovių, kombainų, pakavimo ir kitų
specialios paskirties žemės ūkio mašinų ar panašių
traktoriaus traukiamų įrenginių vairavimas ir priežiūra;
b) traktorių ar savaeigių valymo, sodinimo, derliaus
nuėmimo, rąstų vežimo mašinų ar kitų specialios
paskirties miškų ūkio mašinų vairavimas ir priežiūra; c)
panašių užduočių atlikimas; d) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8331
01 Medienvežio vairuotojas 8331 02 Statybinės
medienos vežimo priemonės vairuotojas 8331 03
Traktorininkas 8331 04 Žemės ūkio mašinų mašinistas

833101

Medienvežio vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medienvežio vairuotojas

Description:

833102

Statybinės medienos vežimo priemonės vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statybinės medienos vežimo priemonės vairuotojas

Description:

833103

Traktorininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Traktorininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Traktorininkai valdo įvairios galios traktorius, kuriais
Explanatory
vežami arba kraunami įvairūs kroviniai ir kurie dirba
notes:
statybose bei atlieka lauko darbus žemės ūkyje.
Traktorininkai valdo traktorių vežant įvairaus svorio ir
gabaritų krovinius, mašinas, mechanizmus, metalines
konstrukcijas ir įrenginius, naudojant prikabinamuosius
įtaisus, įrenginius ir ratines priekabas. Stebi krovinių
pakrovimo, tvirtinimo ir iškrovimo darbus. Pagal
pasirinktą traktoriaus markę privalo mokėti atlikti
įvairius lauko darbus su tos markės traktoriui
priklausančiais agregatais. Turi mokėti įpilti į traktorių
degalus, sutepti traktorių ir prikabinamuosius
įrenginius, atlikti techninę priežiūrą ir einamąjį
remontą, pašalinti smulkius gedimus, privalo laikytis
darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos instrukcijų;
priklausomai nuo mokymosi trukmės ir įgytos
kategorijos, gali dirbti su įvairių markių traktoriais.
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Traktorininkai, rengiami žemės ūkio mokyklose, drauge
įgyja ir kombainininko pažymėjimą.(8331 06)
833104

Žemės ūkio mašinų mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žemės ūkio mašinų mašinistas

Description:

833105

Rinktuvinio preso operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rinktuvinio preso operatorius

Description:

833106

Kombainininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kombainininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kombainininkai reikalingi žemės ūkyje derliui nuimti.
Explanatory
Jie valdo įvairios galios javų, runkelių ir bulvių
notes:
nuėmimo kombainus su mechanine ir hidrauline
pavara.( 8331 03 Traktorininkas) Labai svarbu technikos
pomėgis, geros agronomijos žinios, gebėjimas išlaikyti
pusiausvyrą kintant mašinos padėčiai. Labai svarbu
tokios asmenybės savybės kaip techniškas mąstymas,
greita reakcija ir gera orientacija, nuovoka, fizinis
pajėgumas, prisitaikymas prie nepalankių darbo sąlygų.

833107

Miškų ūkio mašinų mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Miškų ūkio mašinų mašinistas

Description:

833108

Derliaus nuėmimo mašinų mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Derliaus nuėmimo mašinų mašinistas

Description:

833109

Ūkio variklinės įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ūkio variklinės įrangos operatorius

Description:

833110

Miškų ūkio variklinės įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Miškų ūkio variklinės įrangos operatorius

833111

Kuliamosios operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kuliamosios operatorius

Description:

833112

Mechanizatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mechanizatorius

Description:

833113

Gyvulininkystės įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gyvulininkystės įrangos operatorius

Description:

833114

Javapjovės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Javapjovės operatorius

Description:

833115

Miškininkystės įrenginių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Miškininkystės įrenginių operatorius

Description:

833116

Medvežės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medvežės operatorius

Description:

833117

Medkirtės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medkirtės operatorius

Description:

8332

Žemės kasimo ir panašių mašinų operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Žemės kasimo ir panašių mašinų operatoriai

Description:
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Aiškinamosios
pastabos:

Žemės kasimo ir panašių mašinų operatoriai valdo bei Explanatory
kontroliuoja mašinas, kurios kasa, profiliuoja, lygina ir
notes:
plūkia gruntą bei kloja asfalto ir betono paviršius.
Atliekamos užduotys: a) judamuosius kaušus, griebimo
įtaisus ar tempimo kablius turinčių ekskavatorių ar
kasimo mašinų, kuriomis kasama ar perkeliama žemė,
uoliena, smėlis ir panašios medžiagos arba griaunami
pastatai ar kiti statiniai, valdymas ir priežiūra; b)
mašinų, kurios kasa kanalizacijos, drenažo,
vandentiekio, naftotiekio, dujotiekio ar panašių
vamzdynų tranšėjas, valdymas ir kontrolė; c) mašinų,
turinčių įgaubtą plieninį peilį žemėms, smėliui, sniegui
ar kitoms medžiagoms kasti, paskirstyti ir išlyginti,
valdymas ir kontrolė; d) mašinų, kasančių smėlį, žvyrą,
purvą ar dumblą iš vandens telkinių dugno, valdymas ir
kontrolė; e) mašinų, kalančių į gruntą medinius,
betoninius ar plieninius polius, valdymas ir kontrolė; f)
volų ir mašinų, kurios lygina, voluoja bei spaudžia
medžiagų sluoksnius klojant šaligatvius, tiesiant kelius
ar plentus ir atliekant panašius darbus, valdymas ir
kontrolė; g) mašinų, kurios barsto, sklaido, skirsto ir
lygina betoną bei bitumo ar deguto mišinius,
naudojamus tiesiant kelius ir plentus ar atliekant
panašius darbus, valdymas ir kontrolė; h) panašių
užduočių atlikimas; i) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8332
01 Buldozerio mašinistas 8332 02 Griovių
[tranšėjų]kasimo mašinos mašinistas 8332 03
Ekskavatoriaus mašinistas 8332 04 Kelių greiderio ir
skreperio mašinistas

833201

Buldozerio mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Buldozerio mašinistas

Description:

833202

Griovių [tranšėjų] kasimo mašinos mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Griovių [tranšėjų] kasimo mašinos mašinistas

Description:

833203

Ekskavatoriaus mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ekskavatoriaus mašinistas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Mašinistas, kuris ekskavatoriumi atlieka grunto, pamatų Explanatory
duobių, tranšėjų, griovių kasimo darbus įvairios
notes:
paskirties statybos, kelių tiesimo ir remonto, žemės
ūkio ir kituose objektuose. Gali atlikti grunto ir kitų
biriųjų medžiagų krovimo į transporto priemones
darbus. Jis turi išmanyti darbo su mechaniniais,
hidrauliniais ir elektriniais įtaisais taisykles,
ekskavatoriaus techninės priežiūros dalykus, mokėti
šaltkalvystės darbus. Atlikdamas techninės priežiūros ir
remonto darbus, jis privalo laikytis darbų saugos
reikalavimų, kad būtų išvengta avarijų ir nelaimingų
atsitikimų. Ekskavatoriaus mašinistas turi būti geros
sveikatos, pasižymėti fizine ištverme, gera rega ir
pastabumu, greita orientacija, gera judesių koordinacija
ir jų tikslumu, mėgti techniką.
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833204

Kelių greiderio ir skreperio mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelių greiderio ir skreperio mašinistas

Description:

833205

Plentvolio mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plentvolio mašinistas

Description:

833206

Garinio volo mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Garinio volo mašinistas

Description:

833207

Gudrono laistymo mašinos mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gudrono laistymo mašinos mašinistas

Description:

833208

Durpių gavybos mašinų mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Durpių gavybos mašinų mašinistas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Durpių gavybos mašinų mašinistas vairuoja, prižiūri,
Explanatory
valdo ir kontroliuoja trupininių ir gabalinių durpių
notes:
gavybos mašinas ir įrenginius: vairuoja ir prižiūri
savaeiges arba traktoriaus traukiamas durpių gavybos
mašinas ir įrenginius; vairuoja ir prižiūri durpių gavybos
laukų atkūrimo ir naujų laukų paruošimo savaeiges
arba traktoriaus traukiamas mašinas ir įrenginius;
kontroliuoja ir reguliuoja traktorių, mašinų ir įrenginių
darbo režimą pagal technologinius reikalavimus;
kasdien ir periodiškai tikrina traktorių, mašinų ir kitų
įrenginių veikimą ir pašalina gedimus; gali vadovauti
kitiems darbininkams.

833209

Žemsemės mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žemsemės mašinistas

Description:
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833210

Gręžimo bokšto mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gręžimo bokšto mašinistas

Description:

833211

Statybinių gręžinių gręžimo mašinų operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statybinių gręžinių gręžimo mašinų operatorius

Description:

833212

Grunto vežimo įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Grunto vežimo įrangos operatorius

Description:

833213

Statybų greiderio ir skreperio mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statybų greiderio ir skreperio mašinistas

Description:

833214

Šaligatvių bitumo klotuvo mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaligatvių bitumo klotuvo mašinistas

Description:

833215

Šaligatvių betono klotuvo mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šaligatvių betono klotuvo mašinistas

Description:

833216

Poliakalės operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Poliakalės operatorius

Description:

833217

Kelių dangos klotuvo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelių dangos klotuvo operatorius

Description:
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833218

Plentvolio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plentvolio operatorius

Description:

833219

Mechaninio semtuvo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mechaninio semtuvo operatorius

Description:

833220

Asfalto skirstytuvo mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Asfalto skirstytuvo mašinistas

Description:

833221

Statybų betono skirstytuvo mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statybų betono skirstytuvo mašinistas

Description:

833222

Statybų skaldos skirstytuvo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statybų skaldos skirstytuvo operatorius

Description:

833223

Gudrono skirstytuvo mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gudrono skirstytuvo mašinistas

Description:

833224

Statybų plūktuvo mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statybų plūktuvo mašinistas

Description:

833225

Tunelių kasimo mašinos mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tunelių kasimo mašinos mašinistas

Description:
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833226

Kelių tiesimo mašinos mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelių tiesimo mašinos mašinistas

Description:

833227

Kelių tiesimo mašinos mašinisto padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelių tiesimo mašinos mašinisto padėjėjas

Description:

833228

Automobilinio gręžtuvo mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automobilinio gręžtuvo mašinistas

Description:

833229

Automobilinio kompresoriaus mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automobilinio kompresoriaus mašinistas

Description:

833230

Bėginio ekskavatoriaus mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bėginio ekskavatoriaus mašinistas

Description:

8333

Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
Explanatory
valdo ir kontroliuoja kranų ir kitokių kėlimo įrenginių
notes:
darbą. Atliekamos užduotys: a) kilnojamųjų ir
stacionariųjų kranų su judančia ir fiksuota strėle
valdymas ir kontrolė; b) įrenginių, pakeliančių ir
nuleidžiančių žmones bei medžiagas į statybvietes ar
šachtas, valdymas ir kontrolė; c) slidininkų keltuvų ir
panašios įrangos valdymas ir kontroliavimas; d) mašinų
ir įrenginių, naudojamų keltams arba baržoms su
kroviniais, keleiviais ar transporto priemonėmis
buksyruoti vandeniu nedideliais atstumais, valdymas ir
kontrolė; e) tiltų pakėlimo ir nuleidimo įrenginių,
leidžiančių praplaukti laivams ar kitoms vandens
transporto priemonėms, valdymas ir kontrolė; f)
panašių užduočių atlikimas; g) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8333
01 Sausojo doko prižiūrėtojas 8333 02 Kasyklos šachtos
signalininkas 8333 03 Kasyklos keltuvo mašinistas 8333
04 Kanalo ar uosto šliuzo prižiūrėtojas
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833301

Sausojo doko prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sausojo doko prižiūrėtojas

Description:

833302

Kasyklos šachtos signalininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kasyklos šachtos signalininkas

Description:

833303

Kasyklos keltuvo mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kasyklos keltuvo mašinistas

Description:

833304

Kanalo ar uosto šliuzo prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kanalo ar uosto šliuzo prižiūrėtojas

Description:

833305

Kasyklos keltuvo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kasyklos keltuvo operatorius

Description:

833306

Laivo stiebinio krano operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo stiebinio krano operatorius

Description:

833307

Tilto operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tilto operatorius

Description:

833308

Varstomojo tilto operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Varstomojo tilto operatorius

Description:
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833309

Tilto atidarymo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tilto atidarymo operatorius

Description:

833310

Pasukamojo tilto operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pasukamojo tilto operatorius

Description:

833311

Lynų kelio vagonėlio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lynų kelio vagonėlio operatorius

Description:

833312

Automobilinio krano operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automobilinio krano operatorius

Description:

833313

Konvejerio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Konvejerio operatorius

Description:

833314

Krano operatorius; kranininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Krano operatorius; kranininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Krano operatorius, kuris turi pažymėjimą, leidžianti
Explanatory
dirbti kranu ir kurio darbo vieta gali būti statybos
notes:
aikštelėse, medienos krovos aikštelėse, geležinkeliuose,
uostuose, pramonės įmonėse ir kt. Jis kelia krovinius į
aukštį, perkelia iš vienos vietos į kitą, padeda į reikiamą
vietą (pvz., statybos aikštelėse, prieplaukose,
geležinkeliuose, laivų statyklose ir kt.). Naudodamas
pagalbinę įrangą (pvz., pakabą, elektromagnetą, kablįgriebtuvą, kaušą, griovimo svarmenį, griebtuvą ir kt.)
kilnoja ir perkelia krovinius. Valdo įvairiausių tipų
kranus, pvz.: portalinius, kurie naudojami
transportiniams konteineriams perkelti; bokštinius,
kurie sumontuojami ir išardomi darbų aikštelėje;
tiltinius, naudojamus gamyklose, cechuose,
lentpjūvėse; savaeigius (vikšrinius ar automobilinius).
Dažniausiai jis dirba aukštai ir esant įvairioms oro
sąlygoms (išskyrus stiprų vėją, tirštą rūką, perkūniją ir
pan.). Jis privalo vykdyti savo darbų vadovo nurodymus
ir mokėti bendrauti su kitais darbuotojais (stropuotoju,
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signalininku ir kt.), kad suprastų, ko reikalaujama
keliant krovinius iš vienos vietos į kitą. Jis privalo tiksliai
pristatyti krovinį į nustatytą vietą. Prieš pradėdamas
darbą, jis privalo apžiūrėti kraną (patikrinti valdymo
svirtis, matavimo įtaisus, visą kabinos įrangą ir kt.) ir
įsitikinti, ar krano techninė būklė yra tinkama darbui. Jis
turi išmanyti statybos ir montavimo darbus, keliamų
statybinių medžiagų ir kitokių krovinių ypatumus, taip
pat mokėti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiesiems.
Jis privalo žinoti maksimalią krano kėlimo galią,
įvertinti, ar oro sąlygos yra palankios dirbti. Privalo būti
atsargus ir dėmesingas, vykdydamas gaunamus
nurodymus. Kranininkas ilgą laiką būna kabinoje
statinėje padėtyje, todėl turi būti atsargus, lipdamas
žemyn iš krano kabinos. Jis privalo būti sveikas (praėjęs
medicininį patikrinimą dėl tinkamumo dirbti šį darbą),
turėti gerą regėjimą ir puikią judesių koordinaciją, nes
atliekant kranininko darbą yra svarbu tinkamai įvertinti
įvairius rizikos veiksnius: fizinius – galimą kritimą iš
didelio aukščio, ypač atliekant krano apžiūrą ar dirbant
ant kabančių platformų; fizikinius – aplinkos (pvz.,
aukšta ar žema oro temperatūra, lietus, vėjas)
kenksmingą poveikį, kuris gali sukelianti sveikatos
sutrikimus; cheminius - alyvų ir tepalų, su kuriais
susiduriama techninių apžiūrų ar remonto metu,
kenksmingas poveikis, sukeliantis sveikatos sutrikimus;
biologinius - įvairių vabzdžių ir graužikų įkandimai
statybos aikštelėse, sukeliantys sveikatos sutrikimus.
833315

Tiltinio krano operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tiltinio krano operatorius

Description:

833316

Plūdriojo krano operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Plūdriojo krano operatorius

Description:

833317

Ožinio krano operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ožinio krano operatorius

Description:

833318

Lokomotyvinio krano mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lokomotyvinio krano mašinistas

Description:

833319

Judamojo krano operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Judamojo krano operatorius

Description:
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833320

Pakeliamojo tilto operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pakeliamojo tilto operatorius

Description:

833321

Stacionariojo strėlinio krano operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stacionariojo strėlinio krano operatorius

Description:

833322

Bokštinio krano operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bokštinio krano operatorius

Description:

833323

Traktorinio krano operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Traktorinio krano operatorius

Description:

833324

Lifto operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lifto operatorius

Description:

833325

Medžiagų kraunamojo keltuvo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Medžiagų kraunamojo keltuvo operatorius

Description:

833326

Statybų keltuvo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statybų keltuvo operatorius

Description:

833327

Kasyklų keltuvo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kasyklų keltuvo operatorius

Description:
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833328

Kanalo ir uosto šliuzo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kanalo ir uosto šliuzo operatorius

Description:

833329

Orinio lynų kelio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Orinio lynų kelio operatorius

Description:

833330

Doko šliuzo uždorio operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Doko šliuzo uždorio operatorius

Description:

833331

Keliamosios gervės mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keliamosios gervės mašinistas

Description:

833332

Doko šliuzo uždorio prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Doko šliuzo uždorio prižiūrėtojas

Description:

833333

Kaušo ar vagonėlio prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kaušo ar vagonėlio prižiūrėtojas

Description:

833334

Geležinkelio krano operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geležinkelio krano operatorius

Description:

833335

Geležinkelio krano operatoriaus padėjėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geležinkelio krano operatoriaus padėjėjas

Description:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

1 305/1 365

LPK-2005

833336

Karotažinio keltuvo operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Karotažinio keltuvo operatorius

Description:

833337

Stropuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stropuotojas

Description:

833338

Krovinių apskaitininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Krovinių apskaitininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris skaičiuoja įvairiausių rūšių, masės ir vertės Explanatory
pakraunamus, iškraunamus arba perkraunamus
notes:
krovinius. Jis privalo perskaičiuoti visus į krovinių
bendrovę atvežtus krovinius, rezultatus sulyginti su
krovinių lydimaisiais dokumentais; įforminti jų
priėmimo dokumentus. Gavėjui siunčiami kroviniai jų,
yra perskaičiuojami ir įforminami juos lydimieji
dokumentai. Krovinių apskaitininkas turi išmanyti
perkraunamų krovinių taros savybes ir charakteristikas,
krovinių pervežimo būdus ir juos lydimųjų dokumentų
įforminimo tvarką, krovinių priėmimo ir išdavimo
taisykles, krovinių ženklinimo taisykles ir jų defektus,
svarstyklių konstrukcijas ir naudojimosi jomis taisykles,
laivų, vagonų, krovos darbų mašinų, sandėlių
konstrukcijas, krovos darbų technologiją, pamainos
priėmimo ir perdavimo tvarką, darbų saugos
reikalavimus ir saugos priemones, vykdant savo
pareigas. Krovinių apskaitininkas kruopščiai
suskaičiuoja priimamus ir išduodamus krovinius,
teisingai juos pasveria, apskaitos dokumentuose aiškiai
užrašo priimamo arba išduodamo krovinio vienetų
skaičių ir jo masę, patikrina krovinio ženklinimą ir jį
ženklina, raštu įformina pastebėtus krovinių defektus,
įvertina taros būklę, siekdamas užtikrinti krovinių
saugumą, kontroliuoja, ar teisingai yra pakraunami,
iškraunami ir sandėliuojami kroviniai, plombuoja laivų
ir sandėlių patalpas, bendradarbiaudamas su krovinius
priimančia ir perduodančia pusėmis (laivas,
geležinkelis, klientas), įformina nustatytos formos
pirminius dokumentus apie krovinių kiekį ir jų būklę.

833339

Eskalatoriaus prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Eskalatoriaus prižiūrėtojas

Description:
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833340

Funikulieriaus operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Funikulieriaus operatorius

Description:

8334

Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai vairuoja,
valdo ir kontroliuoja krautuvus, krovinines platformas
ar panašius įrenginius, kuriais vežami, keliami ir
kraunami prekių padėklai. Atliekamos užduotys: a)
krautuvų, krovininių platformų ir panašių įrenginių,
kuriais pakraunamos, iškraunamos, transportuojamos,
keliamos ir kraunamos į krūvas supakuotos prekės ir
prekių padėklai galinėse stotyse, prekių terminaluose,
uostuose, sandėliuose, gamyklose ir kitose įmonėse,
valdymas ir kontrolė; b) panašių užduočių atlikimas; c)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 8334 01 Sunkvežimio keltuvo
vairuotojas 8334 02 Kėliamosios platformos
operatorius 8334 03 Savikrovio sunkvežimio
vairuotojas 8334 04 Mechanizuotų ir automatizuotų
sandėlių operatorius

Explanatory
notes:

833401

Sunkvežimio keltuvo vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sunkvežimio keltuvo vairuotojas

Description:

833402

Kėliamosios platformos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kėliamosios platformos operatorius

Description:

833403

Savikrovio sunkvežimio vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Savikrovio sunkvežimio vairuotojas

Description:

833404

Mechanizuotų ir automatizuotų sandėlių operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mechanizuotų ir automatizuotų sandėlių operatorius

Description:
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833405

Svarstyklių kalibravimo vagono mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Svarstyklių kalibravimo vagono mašinistas

Description:

833406

Automobilinio krautuvo vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automobilinio krautuvo vairuotojas

Description:

833407

Transportuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transportuotojas

Description:

833408

Elektrinio krautuvo vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Elektrinio krautuvo vairuotojas

Description:

834

Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai budi Explanatory
laivų deniuose, atlieka kitus darbus laivuose ir kitose
notes:
vandens transporto priemonėse. Pagrindinės
atliekamos užduotys: budėjimas ant laivo denio jūroje
ir uostuose, laivo vairavimas pagal instrukcijas, laivo ir
jo denio įrangos valymas, dažymas ir kitų priežiūros
darbų atlikimas atsižvelgiant į reikalavimus. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Šios
grupės profesijos priskiriamos tokiam pogrupiui: 8340
Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai

8340

Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai budi Explanatory
laivų deniuose, atlieka kitus darbus laivuose ir kitose
notes:
vandens transporto priemonėse. Atliekamos užduotys:
a) budėjimas ant denio jūroje, įplaukiant į uostą ir
išplaukiant iš jo arba kituose siauruose vandenyse; b)
laivo vairavimas pagal instrukcijas; c) švartavimo trosų
tvarkymas ir nuleidimas; d) laivo įrangos, krovinių
pakrovimo bei iškrovimo mechanizmų, takelažo,
gelbėjimo ir priešgaisrinės apsaugos priemonių
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priežiūra ir valdymas tam tikrais atvejais; e) laivo denio
ir korpuso valymas, šveitimas, dažymas ir kitų laivo
priežiūros darbų atlikimas atsižvelgiant į reikalavimus; f)
panašių užduočių atlikimas; g) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 8340
01 Valtininkas 8340 02 Keltininkas 8340 03 Variklinės
valties vairininkas 8340 04 Laivo vilkiko vairininkas
834001

Valtininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valtininkas

Description:

834002

Keltininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Keltininkas

Description:

834003

Variklinės valties vairininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Variklinės valties vairininkas

Description:

834004

Laivo vilkiko vairininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo vilkiko vairininkas

Description:

834005

Bocmanas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bocmanas

Description:

834006

Gelbėjimo valties vairininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gelbėjimo valties vairininkas

Description:

834007

Laivo įgulos narys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo įgulos narys

Description:
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834008

Žemsiurbės įgulos narys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žemsiurbės įgulos narys

Description:

834009

Jachtos įgulos narys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jachtos įgulos narys

Description:

834010

Laivo jūreivis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo jūreivis

Description:

834011

Kabelių laivo darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kabelių laivo darbininkas

Description:

834012

Laivo denio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo denio darbininkas

Description:

834013

Švyturininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Švyturininkas

Description:

834014

Gelbėjimo valties įgulos narys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gelbėjimo valties įgulos narys

Description:

834015

Baržos [lichterio] įgulos narys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Baržos [lichterio] įgulos narys

Description:
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834016

Švyturio prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Švyturio prižiūrėtojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris valdo švyturio šviesų ir signalų įrangą. Jis
prižiūri prožektorių maitinimo šaltinius ir valdymo
įrangą, atlieka jos techninę priežiūrą ir remontą. Jis turi
išmanyti šviesos šaltinių ir garsinio signalizavimo įtaisų
charakteristikas, rezervinių šviesos šaltinių ir jų
maitinimo įrenginių įjungimo specifiką, Morzės kodą.

Explanatory
notes:

834017

Baržos škiperis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Baržos škiperis

Description:

834018

Baržos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Baržos operatorius

Description:

834019

Jūreivis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jūreivis

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Jūreiviai vykdo laivo kapitono ir jo padėjėjų nurodymus Explanatory
bei pareigybės instrukciją. Tarnauja laivuose ir yra laivo notes:
įgulos narys. Jūreiviai turi mokėti vairininko darbą,
išmanyti inkaravimo, švartavimosi, vairavimo, vilkimo,
gelbėjimo įrenginius, mokėti iš dalies juos eksploatuoti,
atlikti visus denio darbus, gerai mokėti takelažo darbus,
išmanyti darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos
taisykles, mokėti gerai paruošti medinius ir metalinius
laivo paviršius dažymui, paruošti dažus ir dažyti,
išmanyti laivybos signalizaciją. Labai svarbu
kolektyviškumas, gebėjimas bendrauti su įgulos nariais.
Labai svarbu tokios asmenybės savybės kaip
sąžiningumas, atsakomybės jausmas, fizinis pajėgumas,
gera klausa ir rega, geros jūrinės sveikatos savybės,
žalingų įpročių (alkoholis, narkotikai) neturėjimas,
gebėjimas atlikti judrų darbą.

834020

Pirmosios klasės jūreivis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pirmosios klasės jūreivis

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tarnauja laivuose ir yra laivo įgulos narys. Vykdo laivo Explanatory
kapitono ir jo padėjėjų nurodymus. Atlieka įvairias
notes:
denio įrangos priežiūros užduotis (išskyrus variklio ir
mašinų skyriaus). Turi mokėti vairininko darbą, išmanyti
inkaravimo, švartavimosi darbus. Jūreivis budi poste,
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stebėdamas laivavedybos aplinkybes ir pavojus. Stebi
laivo kursą, nuleidžia ir pakelia gelbėjimosi valtis.
Prižiūri denio įrangą, pakrovimo ir iškrovimo
mechanizmus, takelažą, lynus, trosus, rūpinasi
krovininių patalpų švara, kopėčių ir keliamųjų įrenginių
technine būkle, plauna denį ir palaiko švarą laive.
Atlieka smulkų remontą, denio ir korpuso senų dažų
valymo ir plieno konstrukcijų bei medinių įtaisų
dažymo darbus, išmano laivybos signalizaciją.
Sėkmingą darbą lemia tokios asmenybės savybės, kaip
komunikabilumas, gebėjimas dirbti kolektyve,
mokėjimas naudotis įvairiais mechanizmais ir
įrenginiais, operatyvus mąstymas, leidžiantis teisingai
įvertinti situaciją ir greitai priimti sprendimą, intuicija,
kolektyviškumas. Labai svarbu atitikti Sveikatos
apsaugos ministerijos sveikatos reikalavimus, ypač
regos ir klausos, atžvilgiu. Labai svarbios ir kitos
asmeninės savybės, tokios kaip rankų vikrumas ir tiksli
judesių koordinacija, ištvermė, susikaupimas.
834021

Antrosios klasės jūreivis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Antrosios klasės jūreivis

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Tarnauja laivuose ir yra laivo įgulos narys.
Explanatory
Vadovaujamas bocmano arba laivo denio viršininko
notes:
atlieka įvairias denio įrangos priežiūros užduotis
(išskyrus variklio ir mašinų skyriaus). Budi poste,
stebėdamas laivavedybos aplinkybes ir pavojus. Stebi
laivo kursą, vadovauja švartavimosi darbams, nuleidžia
ir pakelia gelbėjimosi valtis. Prižiūri denio įrangą,
pakrovimo ir iškrovimo mechanizmus, takelažą, lynus,
trosus, rūpinasi krovininių patalpų švara, kopėčių ir
keliamųjų įrenginių technine būkle, plauna denį ir
palaiko švarą laive. Atlieka smulkų remontą, denio ir
korpuso senų dažų valymo ir plieno konstrukcijų bei
medinių įtaisų dažymo darbus. Sėkmingą darbą lemia
tokios asmenybės savybės, kaip komunikabilumas,
gebėjimas dirbti kolektyve, mokėjimas naudotis
įvairiais mechanizmais ir įrenginiais, operatyvus
mąstymas, leidžiantis teisingai vertinti situaciją ir greitai
priimti sprendimą, intuicija. Labai svarbu atitikti
Sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos reikalavimus,
ypač regos ir klausos, atžvilgiu. Labai svarbios ir tokios
asmeninės savybės, kaip rankų vikrumas ir tiksli judesių
koordinacija, ištvermė, susikaupimas. Tenka dirbti
gylyje, aukštyje, todėl turi pasižymėti stabiliu
vestibiuliariniu aparatu.

834022

Vairininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vairininkas

Description:

834023

Irklininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Irklininkas

Description:
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834024

Upeivis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Upeivis

Description:

834025

Budintis tvarkdarys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Budintis tvarkdarys

Description:

834026

Jūreivis naras

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jūreivis naras

Description:

834027

Jūreivis elektrikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jūreivis elektrikas

Description:

834028

Laivo korpuso remontininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo korpuso remontininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Laivų korpusų remontininkai atlieka laivų korpusų
Explanatory
remonto darbus: keičia detales, paruošia jas remontui, notes:
lygina, dirba šaltkalvystės darbus, surenka ir montuoja
laivų korpusus. Laivų korpusų remontininkai nustato
laivo korpuso būklę, suranda defektus, parenka
atitinkamus remonto būdus ir metodus, atlieka
remonto darbus. Pirmasis darbo etapas – laivo korpuso
paruošimas remontui. Jie apžiūri korpusą, nustato jo
būklę, pašalina sugedusius elementus, parenka naujas
detales arba paruošia eskizus naujoms detalėms
gaminti. Vėliau atliekami remonto, ypač šaltkalvystės,
darbai: detalės lenkiamos lenkimo valcais (staklėmis,
deformavimo būdu suteikiančiomis ruošiniui tam tikrą
formą ir matmenis) ir presais (staklėmis,
apdirbančiomis metalą spaudimu), žirkliniais presais ir
kitomis staklėmis, pneumatiniais bei elektriniais
gręžtuvais gręžiamos ir gilinamos kiaurymės, atliekami
detalių pjovimo dujomis ir suvirinimo darbai,
surenkamos plokščios sekcijos ir mazgai, montuojamas
ir surenkamas laivo karkasas. Taip pat remontininkai
atlieka laivo patalpų hidraulinį pneumatinį išbandymą.
Labai svarbu mechanizmų ir įtaisų valdymas, puikiai
koordinuotas akių, rankų ir pirštų darbas, tikslus
pasikartojančių užduočių atlikimas. Laivų korpusų
remontininkai dirba laivų remonto dirbtuvėse ir
remontuojamų laivų viduje.
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834029

Jūreivis suvirintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jūreivis suvirintojas

Description:

834030

Jūrinės dragos jūreivis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jūrinės dragos jūreivis

Description:

834031

Laivo virtuvės darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo virtuvės darbininkas

Description:

834032

Katilinės įrangos operatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Katilinės įrangos operatorius

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Operatorius prižiūri garo katilus, pagalbinius katilinės
Explanatory
įrenginius (ventiliatorius, orapūtes, kuro siurblius,
notes:
dūmtraukius). Katilinės įrangos operatorius valdo vieną
ar kelis katilus, kurie gamina garą šildymui arba
energijai gauti. Jie semia kurą ir pila į degimo krosnį
kuo aukštesnei temperatūrai pasiekti arba reguliuoja
įtaisus, automatiškai tiekiančius dujas, dyzeliną ar kitokį
kurą. Kontroliuodami matuoklius, mašinistai tikrina
garo temperatūrą, slėgį, tiekia kurą atitinkamai
reguliuodami tiekimo mechanizmus, esant reikalui
šalina pelenus nuo krosnies pado, valo katilus ir
dūmtraukius, gerina katilų vandens kokybę – įdeda
cheminių medžiagų. Dirbama tiek pastato viduje, tiek
išorėje, prie karštų krosnių patalpose, kur nėra gero
vėdinimo, gali būti karšta ir drėgna. Didesnę laiko dalį
dirbama stovint. Darbas yra nelengvas, reikalaujantis
fizinės ištvermės.

834033

Kranto bocmanas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kranto bocmanas

Description:

834034

Kranto jūreivis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kranto jūreivis

Description:
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834035

Kranto darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kranto darbininkas

Description:

834036

Laivo pašto darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivo pašto darbininkas

Description:

834037

Laivų judėjimo informatorius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivų judėjimo informatorius

Description:

834038

Laivų praleidėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laivų praleidėjas

Description:

834040

Siurblio mašinistas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Siurblio mašinistas

Description:

9

Nekvalifikuoti darbininkai

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinė grupė

Level name:

Major group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti darbininkai atlieka paprastas ir rutininės Explanatory
užduotis, kurioms atlikti dažniausiai reikia rankinio
notes:
naudojimo įrankių ir fizinės jėgos. Daugumai šios
pagrindinės grupės profesijų reikia pirmojo ISCO
kvalifikacijos lygmens. Pagrindinės nekvalifikuotų
profesijų atstovų atliekamos užduotys: prekių
pardavinėjimas gatvėse ir viešose vietose arba
išnešiojimas po namus; įvairių paslaugų teikimas
gatvėse; valymas, skalbimas, lyginimas; daugiabučių
namų, viešbučių, įstaigų ir kitų pastatų priežiūra;
pastatų langų ar kitų stiklinių paviršių plovimas;
pranešimų ar prekių pristatymas; bagažo nešimas; durų
saugojimas ir priežiūra; prekių pardavimo automatų
atsargų papildymas, skaitiklių rodmenų tikrinimas ir
registravimas arba pinigų surinkimas iš automatų;
šiukšlių rinkimas; gatvių ir panašių vietų šlavimas;
nesudėtingų žemės ūkio, žuvininkystės, medžioklės ar
spąstų spendimo užduočių atlikimas; paprastų
užduočių, susijusių su gavyba, statyba ir gamyba,
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įskaitant produktų rūšiavimą ar paprastą detalių
surinkimą rankiniu būdu, atlikimas; krovinių gabenimas;
keleivių, jų bagažo ar prekių vežimas rankomis ar
pedalais varomomis transporto priemonėmis; gyvulių
traukiamų transporto priemonių ar mechanizmų
važnyčiojimas ar valdymas. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbuotojams.
ISCO
kvalifikacijos
lygis:

1

91

Prekybos ir aptarnavimo srities nekvalifikuoti darbuotojai

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogrupis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Prekybos ir aptarnavimo srities nekvalifikuoti
darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti prekybos ir aptarnavimo srities
Explanatory
darbininkai atlieka užduotis, susijusias su prekių
notes:
pardavinėjimu ar paslaugų teikimu gatvėse ar vaikštant
po namus, valymu, turto apsauga ir priežiūra, prekių ir
laiškų pristatymu ar bagažo nešimu. Pagrindinės šio
pagrindinio pogrupio atstovų atliekamos užduotys:
prekių pardavinėjimas gatvėse ir viešose vietose arba
išnešiojimas po namus; įvairių paslaugų teikimas
gatvėse; valymas, skalbimas, lyginimas; šlavimas,
valymas ir šiukšlių surinkimas; durų saugojimas, turto
apsauga ir pastatų priežiūra; langų ar kitų stiklinių
paviršių plovimas; asmenų palydėjimas ar pasodinimas
į jų vietas; laiškų ar prekių pristatymas; prekių
pardavimo automatų atsargų papildymas, skaitiklių
rodmenų registravimas arba pinigų surinkimas iš
automatų; bagažo nešimas. Šio pagrindinio pogrupio
profesijos toliau skirstomos į tokias grupes: 911 Gatvės
pardavėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai 912 Batų
valytojai ir kitų gatvėje teikiamų paslaugų darbuotojai
913 Namų ruošos ir kitokie pagalbininkai, valytojai ir
skalbėjai 914 Pastatų sargai, langų valytojai ir giminiškų
profesijų darbuotojai 915 Kurjeriai, pasiuntiniai, bagažo
nešikai, durininkai ir giminiškų profesijų darbuotojai
916 Šiukšlių surinkėjai, kiemsargiai ir giminiškų
profesijų darbuotojai

911

Gatvės pardavėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Gatvės pardavėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gatvės pardavėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai
Explanatory
parduoda maisto produktus bei kitas prekes gatvėse ir notes:
kitose viešose vietose arba išnešiodami jas po namus
ar prekiaudami telefonu. Pagrindinės atliekamos
užduotys: maisto produktų, gėrimų ar kitų prekių
gamyba ir pardavimas arba anksčiau pagamintų prekių
pardavimas gatvėse ir viešose vietose; prekių
pardavimas įstaigoms ar žmonėms išnešiojant jas pagal
adresus arba prekiaujant telefonu. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios
grupės profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius:
9111 Gatvės maisto produktų pardavėjai 9112 Ne
maisto produktų pardavėjai gatvėje 9113
Išnešiojamosios prekybos ir prekybos telefonu agentai
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9111

Gatvės maisto produktų pardavėjai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gatvės maisto produktų pardavėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gatvės maisto produktų pardavėjai ruošia ir parduoda Explanatory
arba parduoda anksčiau pagamintus karštus ir šaltus
notes:
patiekalus, daržoves, vaisius, ledus, įvairius gėrimus
gatvėse ir kitose viešose vietose, tokiose kaip stotys,
kinai, teatrai ir pan. Atliekamos užduotys: (a)
pardavimui skirtų maisto produktų ir gėrimų įsigijimas;
(b) patiekalų ir gėrimų ruošimas iš anksto arba
prekybos vietoje; (c) stumiamo vežimėlio arba
vagonėlio pakrovimas ir iškrovimas, vežiojant maistą ir
gėrimus į norimą gatvėje esančią prekybos vietą ar į
kitas viešas vietas, pavyzdžiui, stotis ar kino teatrus; (d)
maisto produktų ir gėrimų išdėliojimas; (e) mokėjimo
už maistą ar gėrimus priėmimas prekybos vietoje; (f)
panašių užduočių atlikimas; (g) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 9111
01 Gaiviųjų gėrimų ir užkandžių pardavėjas 9111 02
Gaiviųjų gėrimų ir užkandžių pardavėjas teatre 9111 03
Gaiviųjų gėrimų ir užkandžių pardavėjas kino teatre
9111 04 Maisto pardavėjas gatvėje

911101

Gaiviųjų gėrimų ir užkandžių pardavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gaiviųjų gėrimų ir užkandžių pardavėjas

Description:

911102

Gaiviųjų gėrimų ir užkandžių pardavėjas teatre

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gaiviųjų gėrimų ir užkandžių pardavėjas teatre

Description:

911103

Gaiviųjų gėrimų ir užkandžių pardavėjas kino teatre

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gaiviųjų gėrimų ir užkandžių pardavėjas kino teatre

Description:

911104

Maisto pardavėjas gatvėje

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Maisto pardavėjas gatvėje

Description:
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9112

Ne maisto produktų pardavėjai gatvėje

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Ne maisto produktų pardavėjai gatvėje

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Ne maisto produktų pardavėjai parduoda įvairias
prekes gatvėse ir kitose viešose vietose, tokiose kaip
stotys, kinai, teatrai ir pan. Atliekamos užduotys: (a)
pardavimui skirtų prekių įsigijimas ar gaminimas; (b)
stumiamo vežimėlio, dviračio, vagonėlio ar kitos
transporto priemonės pakrovimas ir iškrovimas,
vežiojant prekes į gatvėje esančias prekybos vietas ar į
kitas viešas vietas, pavyzdžiui, stotis ar kino teatrus; (c)
prekių išdėliojimas; (d) priėjimas prie kliento ir
laikraščių ar panašių prekių pardavimas; (e) mokėjimo
už prekes priėmimas prekybos vietoje; (f) panašių
užduočių atlikimas; (g) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 9112
01 Prekiautojas 9112 02 Laikraščių pardavėjas 9112 03
Prekių išnešiotojas 9112 04 Ne maisto produktų
pardavėjas gatvėje

Explanatory
notes:

911201

Prekiautojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prekiautojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris gatvėse ir kitose viešose vietose
pardavinėja įvairias prekes. Jis atlieka tokias užduotis:
įsigyja ar gamina prekes, skirtas parduoti; prekes
pakrauna į stumiamus vežimėlius, ant dviračio, arkliu
tempiamo vežimo, į automobilį ar motorlaivį, arba
nešioja pats; užsiima vietą prekybai, išdėlioja prekes,
konsultuoja pirkėjus, skelbia informaciją apie
parduodamas prekes; prekybos vietoje už parduotas
prekes priima pinigus.

Explanatory
notes:

911202

Laikraščių pardavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Laikraščių pardavėjas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pardavėjas, kuris gatvėse pardavinėja laikraščius ar
Explanatory
išnešioja juos pastoviems prenumeratoriams. Jis
notes:
pasiima laikraščius iš spaustuvės ar laikraščių platinimo
agentų, laikraščius pardavinėja arba išnešioja į namus,
surenka pinigus, grąžina neparduotus ar nepristatytus
laikraščius tiekėjui. Gali pardavinėti laikraščius nuo
prekystalio gatvėje.

911203

Prekių išnešiotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prekių išnešiotojas

Description:
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911204

Ne maisto produktų pardavėjas gatvėje

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ne maisto produktų pardavėjas gatvėje

Description:

911205

Teatro programėlių pardavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teatro programėlių pardavėjas

Description:

9113

Išnešiojamosios prekybos ir prekybos telefonu agentai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Išnešiojamosios prekybos ir prekybos telefonu agentai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Išnešiojamosios prekybos ar prekybos telefonu agentai Explanatory
savo atstovaujamos firmos telefonu siūlo prekes ar
notes:
nešioja jas po įstaigas ar namus. Atliekamos užduotys:
(a) išsamus galimų klientų supažindinimas su įvairių
prekių ar paslaugų savybėmis ir jų pardavimo
sąlygomis telefonu ar vaikštant pagal adresus; (b)
prekių demonstravimas, atkreipiant galimų klientų
dėmesį į jų pagrindines savybes, bei parodymas, kaip
jos veikia; (c) gautų užsakymų registravimas ir
perdavimas firmai; (d) reklaminės literatūros platinimas
ar prekių pavyzdžių pateikimas; (e) užstato ar dalinių
įmokų priėmimas, jei to reikia; (f) panašių užduočių
atlikimas; (g) vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 9113 01 Mažmeninės
prekybos platinimo tarnybos agentas 9113 02 Prekybos
agentas, vaikščiojantis po namus 9113 03 Prekybos
telefonu agentas

911301

Mažmeninės prekybos platinimo tarnybos agentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mažmeninės prekybos platinimo tarnybos agentas

Description:

911302

Prekybos agentas, vaikščiojantis po namus

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prekybos agentas, vaikščiojantis po namus

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Prekybos agentas, vaikščiojantis po namus,
Explanatory
vaikščiodamas iš vienų namų į kitus, įmonės ar
notes:
bendrovės vardu siūlo prekes ar paslaugas. Atėjęs, jis
paaiškina lankymosi tikslą, pateikia išsamias siūlomų
prekių ar paslaugų savybes, išaiškina jų pardavimo
sąlygas. Dalija reklaminius lapelius, lankstinukus ir
kitokius spaudinius ar palieka prekių pavyzdžius. Priima
ir registruoja gautus užsakymus, juos perduoda
atitinkamam įmonės ar bendrovės skyriui. Jei prekybos
sąlygos reikalauja, gali priimti užstatą ar dalį įmokos.
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Gali demonstruoti prekes.
911303

Prekybos telefonu agentas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prekybos telefonu agentas

Description:

912

Batų valytojai ir kitų gatvėje teikiamų paslaugų darbuotojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Batų valytojai ir kitų gatvėje teikiamų paslaugų
darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Batų valytojai ir kitų gatvėje teikiamų paslaugų
darbuotojai teikia įvairias iš karto gatvėje atliekamas
paslaugas, pavyzdžiui, valo batus, plauna automobilių
langus ar atlieka skubius pavedimus. Pagrindinės
atliekamos užduotys: batų valymas gatvėse ar kitos
viešose vietose; automobilių langų plovimas gatvėse,
skubių pavedimų atlikimas. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios grupės
profesijos priskiriamos tokiam pogrupiui: 9120 Batų
valytojai ir kitų gatvėje teikiamų paslaugų darbuotojai

Explanatory
notes:

9120

Batų valytojai ir kitų gatvėje teikiamų paslaugų darbuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Batų valytojai ir kitų gatvėje teikiamų paslaugų
darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Batų valytojai ir kitų gatvėje teikiamų paslaugų
Explanatory
darbuotojai dažniausiai valo gatvėje batus, plauna
notes:
automobilių langus, atlieka skubius pavedimus ar teikia
gatvėje kitas iš karto atliekamas paslaugas. Atliekamos
užduotys: (a) priemonių, kurių reikia valymui, gavimas;
(b) batų valymas ir blizginimas; (c) automobilių langų
plovimas ir blizginimas; (d) skubių pavedimų atlikimas;
(e) mokėjimo už paslaugas priėmimas jų atlikimo
vietoje; (f) panašių užduočių atlikimas; (g) vadovavimas
kitiems darbininkams. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: 9120 01 Afišų klijuotojas 9120 02
Išnešiotojas [kurjeris] 9120 03 Batų valytojas 9120 04
Automobilių stiklų plovėjas (rankomis)

912001

Afišų klijuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Afišų klijuotojas

Description:

912002

Išnešiotojas [kurjeris]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Išnešiotojas [kurjeris]

Description:
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912003

Batų valytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Batų valytojas

Description:

912004

Automobilių stiklų plovėjas (rankomis)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automobilių stiklų plovėjas (rankomis)

Description:

913

Namų ruošos ir kitokie pagalbininkai, valytojai ir skalbėjai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Namų ruošos ir kitokie pagalbininkai, valytojai ir
skalbėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Namų ruošos ir kitokie pagalbininkai, valytojai ir
Explanatory
skalbėjai atlieka įvairius darbus privačiuose namų
notes:
ūkiuose, viešbučiuose, biuruose, ligoninėse ir kitose
įstaigose, taip pat lėktuvuose, traukiniuose,
autobusuose ir kitose transporto priemonėse, siekdami
palaikyti jų švarą ir tvarką; jie taip pat skalbia ir lygina
rankomis. Pagrindinės atliekamos užduotys: šlavimas,
valymas ar siurbimas dulkių siurbliu, patalynės
priežiūra, grindų, baldų bei kitų daiktų plovimas ir
blizginimas, lovų klojimas; pagalba atliekant įvairius
virtuvės darbus arba maisto gaminimas ir patiekimas
privačiuose namuose; skalbimas ir lyginimas rankomis.
Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šios grupės profesijos toliau skirstomos
į tokius pogrupius: 9131 Namų ruošos pagalbininkai ir
valytojai 9132 Viešbučių, biurų ir kitų įstaigų
pagalbiniai darbininkai, valytojai ir kambarinės 9133
Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)

9131

Namų ruošos pagalbininkai ir valytojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Namų ruošos pagalbininkai ir valytojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Namų ruošos pagalbininkai ir valytojai tvarko patalpas, Explanatory
jas šluoja, valo ar siurbia dulkių siurbliu, plauna ir
notes:
blizgina, tvarko namų patalynę, perka maisto ir kitas
atsargas, ruošia ir patiekia maistą bei atlieka kitas namų
ruošos pareigas. Atliekamos užduotys: (a) patalpų
šlavimas, valymas, siurbimas dulkių siurbliu, grindų ir
baldų valymas ir blizginimas; langų ir kitų interjero
dalių plovimas ar valymas; (b) patalynės, baltinių ir kitų
tekstilės gaminių skalbimas, lyginimas, taisymas; (c)
indų plovimas; (d) maisto, užkandžių ir gaiviųjų gėrimų
gaminimas, ruošimas ir patiekimas; (e) maisto produktų
ir kitų namų ūkio atsargų pirkimas; (f) panašių užduočių
atlikimas; (g) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 9131 01 Namų
padienininkas 9131 02 Namų valytojas 9131 03
Padėjėjas namų svetainėje 9131 04 Padėjėjas namų
virtuvėje
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913101

Namų padienininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Namų padienininkas

Description:

913102

Namų valytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Namų valytojas

Description:

913103

Padėjėjas namų svetainėje

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Padėjėjas namų svetainėje

Description:

913104

Padėjėjas namų virtuvėje

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Padėjėjas namų virtuvėje

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris padeda atlikti namų ruošos darbus
privačiuose namuose. Virtuvėje jis plauna, skuta, lupa,
valo ir kitaip paruošia maisto produktus valgiams
taisyti. Padeda ruošti gėrimus, salotas ir desertus, kepti
pyragus ir pyragaičius, atlikti kitus valgių gaminimo
darbus. Jis plauna indus, valo stalo įrankius, serviruoja
stalą, sustato kėdes ir patiekia valgius. Gali atlikti
papildomas paslaugas - supirkti maisto produktus,
pašerti naminius gyvūnus.

Explanatory
notes:

913105

Pagalbinis virtuvės darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pagalbinis virtuvės darbininkas

Description:

913106

Namų kambarinė

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Namų kambarinė

Description:

9132

Viešbučių, biurų ir kitų įstaigų pagalbiniai darbininkai, valytojai ir kambarinės

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Viešbučių, biurų ir kitų įstaigų pagalbiniai darbininkai,
valytojai ir kambarinės

Description:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

1 322/1 365

LPK-2005

Aiškinamosios
pastabos:

Viešbučių, biurų ir kitų įstaigų pagalbiniai darbininkai,
Explanatory
valytojai ir kambarinės atlieka įvairius valymo darbus,
notes:
kad būtų palaikoma viešbučių, biurų ir kitų įstaigų, taip
pat lėktuvų, traukinių, autobusų ir kitų transporto
priemonių švara ir tvarka. Atliekamos užduotys: (a)
šlavimas, valymas, siurbimas dulkių siurbliu, grindų,
baldų bei kitų paviršių, esančių pastatuose, valymas ir
blizginimas; autobusų, tramvajų, traukinių ir lėktuvų
salonų tvarkymas; (b) lovų klojimas, vonių ir tualetų
plovimas, rankšluosčių keitimas, muilo ir kitų vonios
reikmenų pristatymas; (c) virtuvių valymas ir
visokeriopa pagalba virtuvės darbuose, įskaitant indų
plovimą; (d) panašių užduočių atlikimas; (e)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 9132 01 Kambarinė 9132 02
Gamyklos [įmonės] padienininkas 9132 03 Viešbučio
padienininkas 9132 04 Restorano padienininkas

913201

Kambarinė

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kambarinė

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris valo ir tvarko viešbučių, svečių namų ir
Explanatory
kitų panašių įstaigų kambarius. Valo svečių kambario
notes:
grindis, baldus, vonios kambarį ir tualetą, išneša
šiukšles, pakloja lovas ir pakeičia patalynę, papildo
muilo, tualetinio popieriaus ir kitokias atsargas, pasiūlo
drabužių skalbimo ir sausojo valymo paslaugas. Gali
atlikti vakarinį svečių kambarių patikrinimą, valyti ir
tvarkyti bendro svečių naudojimosi patalpas.

913202

Gamyklos [įmonės] padienininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gamyklos [įmonės] padienininkas

Description:

913203

Viešbučio padienininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Viešbučio padienininkas

Description:

913204

Restorano padienininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Restorano padienininkas

Description:

913205

Pagalbinių patalpų valytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pagalbinių patalpų valytojas

Description:
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913206

Viešbučio valytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Viešbučio valytojas

Description:

913207

Restorano valytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Restorano valytojas

Description:

913208

Virtuvės darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Virtuvės darbininkas

Description:

913209

Virėjo padėjėjas (išskyrus namų)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Virėjo padėjėjas (išskyrus namų)

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris padeda pagrindiniam ar vyriausiajam
Explanatory
virėjui. Jis atlieka nesudėtingas užduotis, įskaitant indų notes:
plovimą ir virtuvės įrangos valymą. Jis pjausto ir ruošia
sudedamąsias patiekalų dalis, valo ir pjausto daržoves
ir vaisius, gamina nesudėtingus patiekalus, sumuštinius
ir salotas, verda paprastus valgius, valo virtuvės
reikmenis, valo ir tvarko sandėliavimo ir šaldymo
patalpas, krauna į lentynas maisto produktus,
konservus, pripildo aliejaus indelius, druskines ir pan.

913210

Viešbučio kambarinė

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Viešbučio kambarinė

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kambarinė, kuri palaiko pavyzdingą tvarką ir švarą
Explanatory
viešbučio kambariuose, atlieka viešbučio gyvenamųjų ir notes:
bendrojo naudojimo patalpų valymo ir tvarkymo
darbus. Ji privalo mokėti naudoti chemines valymo
priemones, elektrinius valymo prietaisus, išmanyti
darbo įrankių ypatumus, naudojamų valymo priemonių
sudėtį, savybes, naudojimo taisykles, reikalavimus, kurie
keliami lovos ir vonios baltiniams. Ji turi mokėti išvalyti
minkštuosius ir kietuosius baldus, išmanyti jų priežiūros
taisykles, tekstilės pluoštų rūšis, jų savybes ir priežiūros
ypatumus. Ji gali pasiūlyti svečiui papildomas
paslaugas ir jas atlikti, pvz., pataisyti svečio drabužius.
Gali tinkamai išskalbti, išbalinti, standinti, išdžiovinti,
išlyginti ir sulankstyti įvairius tekstilės gaminius, išvalyti
dėmes. Parinkti ir pritaikyti tinkamas tekstilės priežiūros
priemones ir taupiai jas naudoti. Ji privalo mokėti
saugiai naudotis viešbučio skalbyklos įrenginiais ir
aparatais, išmanyti viešbučio gyvenamųjų
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patalpų interjero ir gėlių priežiūros ypatumus,
sanitarinius, estetinius ir higieninius reikalavimus, kurie
keliami viešbučio patalpoms, darbų saugos, ir
priešgaisrinės apsaugos taisykles. Viešbučio
kambarinės darbo sėkmę lemia jos kompetencija,
gebėjimas saugiai, efektyviai ir taupiai naudoti valymo
priemones, viešbučio išteklius, sąžiningumas.
913211

Valytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris valo prekybos centrų, mokyklų, vaikų
Explanatory
darželių, ligoninių, biurų, įvairių įstaigų, viešbučių,
notes:
maisto ruošimo ir maitinimo įstaigų gamybines ir
kitokias patalpas. Jo darbas reikalauja gero
pasirengimo, žinių apie įvairių paviršių valiklius,
ploviklius, dezinfekantus, apie medžiagų dermę,
efektyvumą, saugą sveikatai, aplinkai. Valytojas turi
sugebėti teikti aptarnavimo paslaugas, išmanyti
profesinę etiką, gebėti teisingai ir saugiai naudoti
naujausias chemines valymo ir švarinimo priemones,
įvairias elektrines valymo mašinas ir įrenginius. Jis turi
gebėti nuvalyti sienas ir lubas, laiptus, duris ir langus,
veidrodžius, stiklą, keramikos plyteles, kietus baldus,
įvairų inventorių. Gebėti išvalyti minkštus baldus,
kilimus ir kiliminę dangą, kailius, odą, įvairių tipų
grindis, WC mazgus, prausykles, pašalinti dėmes iš
tekstilinių audinių ir pan. Turi išmanyti įvairių paviršių ir
dangų klasifikaciją ir jų valymo būdus, ypatumus,
valymo įrenginius ir priemones, valytojo darbo
organizavimą, darbų saugos taisykles.

913212

Vagonų valytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vagonų valytojas

Description:

913213

Patalynės ir skalbinių išdavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Patalynės ir skalbinių išdavėjas

Description:

913214

Tarnybinių patalpų valytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tarnybinių patalpų valytojas

Description:

913215

Taros plovėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Taros plovėjas

Description:
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913216

Rezervuarų valytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rezervuarų valytojas

Description:

913217

Riedmenų plovėjas [valytojas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Riedmenų plovėjas [valytojas]

Description:

913218

Gamybinių patalpų valytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gamybinių patalpų valytojas

Description:

913219

Pagalbinis parduotuvės darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pagalbinis parduotuvės darbininkas

Description:

913220

Indų plovėjas (rankomis)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Indų plovėjas (rankomis)

Description:

9133

Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šio pogrupio atstovai skalbia, lygina ar sausai valo
Explanatory
patalynę, baltinius ir kitus tekstilės gaminius rankomis. notes:
Atliekamos užduotys: (a) patalynės, rūbų ir panašių
daiktų skalbimas ir lyginimas rankomis skalbykloje ar
kitoje įstaigoje; (b) rūbų, audinių, odos ir kitų panašių
gaminių valymas rankomis, naudojant įvairius
cheminius tirpalus, sausojo valymo valykloje ar kitoje
įstaigoje; (c) panašių užduočių atlikimas; (d)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 9133 01 Valytojas (rankomis) 9133
02 Lygintojas (rankomis) 9133 03 Skalbėjas (rankomis)
9133 04 Tarnas skalbinių tvarkytojas
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913301

Valytojas (rankomis)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valytojas (rankomis)

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris rankiniu būdu chemikalais valo drabužius, Explanatory
audinius, odos gaminius ir kitus panašius daiktus. Jis
notes:
patikrina valytinus daiktus, nustato audinio rūšį ir
būklę, nusprendžia, kokiu būdu daiktą galima valyti.
Patiesia gaminį ant stalo ir jį apdoroja cheminiu tirpalu
trindamas ar šluostydamas labiausiai suteptas vietas.
Pamerkia valomus daiktus į tirpalą ir tam tikrą laiko
tarpą jame išlaiko. Po to išskalauja tirpale ir leidžia
išdžiūti. Gali valyti baldų apmušalus.

913302

Lygintojas (rankomis)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lygintojas (rankomis)

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris suminkština ir atitinkamai suformuoja
Explanatory
drabužius, tekstilės gaminius ir kitus panašius daiktus
notes:
juos lygindamas karštu rankiniu lygintuvu ar specialiu
presu. Jis pasideda lyginamą daiktą ant laidymo lentos,
jį sudrėkina prieš lygindamas ar lyginimo metu, laidynę
vedžiodamas po audinį, atitinkamai reguliuoja
temperatūrą ir slėgį norimam efektui pasiekti. Gali
specializuotis vieno ar kelių rūšių laidymo darbuose ir
būti atitinkamai paskirtas atsižvelgiant į lyginamų
drabužių ar audinių tipą.

913303

Skalbėjas (rankomis)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skalbėjas (rankomis)

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris skalbia, džiovina ir lygina drabužius,
audinius ir kitus skalbinius skalbyklose ar privačiuose
namuose. Jis išrūšiuoja nešvarius skalbinius,
atsižvelgdamas į taikytinus skalbimo būdus. skalbia
rankomis, juos džiovina, išdžiaustydamas džiovykloje,
lauke arba ant metalinių džiovinimo rėmų. Gali dirbti
naudodamas minimalią įrangą ir skalbti drabužius
vandens telkinyje ar geldoje. Gali surinkti skalbinius,
juos paženklinti, išrūšiuoti ir supakuoti. Išskalbtus
skalbinius gali pristatyti klientams.

Explanatory
notes:

913304

Tarnas skalbinių tvarkytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tarnas skalbinių tvarkytojas

Description:
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913305

Presuotojas (rankomis)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Presuotojas (rankomis)

Description:

913306

Cheminio dėmių valymo valytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cheminio dėmių valymo valytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris cheminiais tirpalais iš drabužių, audinių,
Explanatory
odos dirbinių ir kitų panašių gaminių pašalina dėmes ir notes:
nešvarumus. Jis patikrina gaminio būklę, suranda
dėmes ir nešvarumus, patiesia gaminį ant stalo ir
pašalina dėmes, jas trindamas ar šluostydamas
cheminiu tirpalu. Prieš valymą gaminį gali išskalbti, jei
tai nedraudžia gaminyje įsiūtoje juostelėje teikiama
gaminio priežiūros instrukcija.

9135

Pinigų iš automatų surinkėjai, skaitiklių rodmenų kontrolieriai ir susijusių profesijų darbuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pinigų iš automatų surinkėjai, skaitiklių rodmenų
kontrolieriai ir susijusių profesijų darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pinigų iš automatų surinkėjai, skaitiklių rodmenų
Explanatory
kontrolieriai ir susijusių profesijų darbuotojai pildo
notes:
pardavimo automatus atsargomis ir surenka pinigus iš
šių automatų, mokėjimo už mašinų stovėjimą
automatų ir monetų surinkimo dėžučių arba tikrina ir
registruoja elektros, dujų ar vandens skaitiklių
rodmenis. Atliekamos užduotys: (a) pardavimo
automatų pildymas atsargomis ir pinigų surinkimas iš
šių aparatų; (b) pinigų išėmimas iš mokėjimo už mašinų
stovėjimą automatų ir kitų monetų surinkimo dėžučių;
(c) elektros, dujų ar vandens skaitiklių rodmenų
tikrinimas ir registravimas; (d) panašių užduočių
atlikimas; (e) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 9153 01 Monetų
aparato kontrolierius surinkėjas 9153 02 Kortelių
aparato kontrolierius 9153 03 Pardavimo automato
kontrolierius 9153 04 Matavimo prietaisų rodmenų
tikrintojas

914

Pastatų sargai, langų valytojai ir giminiškų profesijų darbuotojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Pastatų sargai, langų valytojai ir giminiškų profesijų
darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pastatų sargai, langų valytojai ir giminiškų profesijų
Explanatory
darbuotojai prižiūri gyvenamuosius namus, viešbučius, notes:
įstaigas, bažnyčias bei kitus pastatus ir palaiko jų tvarką
bei švarą. Pagrindinės atliekamos užduotys:
gyvenamųjų namų, viešbučių, įstaigų, bažnyčių bei kitų
pastatų priežiūra ir dalyvavimas juos valant ar atliekant
smulkius remonto darbus; nuomininkų ir kitų pastatų
naudotojų elgesio kontrolė, siekiant išvengti per
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didelio triukšmo ar pastato inventoriaus sugadinimo;
smulkių paslaugų teikimas laikinai išvykusiems
gyventojams, pavyzdžiui, jiems adresuotų siuntų
priėmimas arba reikiamos informacijos suteikimas jų
lankytojams; langų, vitrinų ar kitų stiklinių pastatų
paviršių arba transporto priemonių plovimas ar
valymas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šios grupės profesijos toliau skirstomos
į tokius pogrupius: 9141 Pastatų sargai ir prižiūrėtojai
9142 Transporto priemonių, langų ir kitokie plovėjai
9141

Pastatų sargai ir prižiūrėtojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pastatų sargai ir prižiūrėtojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pastatų sargai (prižiūrėtojai) prižiūri gyvenamuosius
namus, įstaigas, viešbučius, bažnyčias ir kitus pastatus,
siekdami palaikyti jų švarą ir tvarką. Atliekamos
užduotys: (a) dalyvavimas atliekant smulkius remonto
darbus ir tvarkant bei prižiūrint pastatų vidų; (b)
krosnių ir katilų priežiūra, siekiant užtikrinti šilumos ir
vandens tiekimą; (c) nuomininkų ar lankytojų elgesio
kontrolė, siekiant išvengti per didelio triukšmo ar
pastato inventoriaus (turto) sugadinimo; (d) smulkių
paslaugų teikimas laikinai išvykusiems gyventojams,
pavyzdžiui, jiems adresuotų siuntų priėmimas ar
reikiamos informacijos perdavimas jų lankytojams; (e)
panašių užduočių atlikimas; (f) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 9141
01 Pastato sargas [prižiūrėtojas] 9141 02 Pastato
durininkas 9141 03 Durininkas 9141 04 Bažnyčios
prižiūrėtojas; varpininkas

Explanatory
notes:

914101

Pastato sargas [prižiūrėtojas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastato sargas [prižiūrėtojas]

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris prižiūri gyvenamuosius namus, viešbučių Explanatory
ir įvairių įstaigų pastatus ir jų aplinką. Jis palaiko juose notes:
švarą ir tvarką: šluoja, plauna, valo pastato viešojo
naudojimo patalpas; tvarko šiukšlių ir atliekų išvežimą;
atlieka krosnių ir katilų priežiūrą, užtikrina šilumos ir
vandens tiekimą; dalyvauja atliekant pastato ir jo
įrenginių valymą, smulkų remontą, gali būti atsakingas
už efektyvų pastato eksploatavimą; pakeičia
perdegusias elektros lempas ir atlieka smulkųjį įvairių
įrenginių remontą; kontroliuoja nuomininkų ir lankytojų
elgesį, stebi, ar tausojamas bendro naudojimo turtas;
priima gyventojų nusiskundimus dėl tvarkos; prižiūri
transporto priemones tam tikrose automobilių
stovėjimo vietose. renka mokesčius ir nurodo stovėjimo
vietą; valo sniegą, šiukšles nuo šaligatvių; apeina
pastatus su sarginiu šunimi, rūpinasi juo; registruoja
darbo ir medžiagų, sunaudotų pastatui eksploatuoti,
išlaidas, ataskaitas pateikia savininkui. Gali teikti
specialias paslaugas gyventojams, pvz., įrengti
papildomą apšvietimo, šildymo ar ventiliavimo įrangą.
Gali prižiūrėti liftus. Gali skelbti informaciją apie laisvas
patalpas, jas rodyti potencialiems nuomininkams ir
surinkti nuomos mokestį. Pastato sargas [prižiūrėtojas]
dirba įvairiose saugojamosiose patalpose, koridoriuose,
pastatų rūsiuose, sargybos postuose pastatų išorėje ar
viduje. Norėdamas sėkmingai atlikti darbą, prižiūrėtojas
turi gebėti greitai
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reaguoti į susiklosčiusias ypatingas situacijas, mokėti
naudotis radijo ryšio priemonėmis, šaunamuoju ginklu,
išmanyti tarnybinių šunų laikymo ir jų priežiūros
dalykus.
914102

Pastato durininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastato durininkas

Description:

914103

Durininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Durininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris saugo įėjimą į įmonės, bendrovės,
Explanatory
įstaigos ar organizacijos vidų. Jis siekia, kad į jos vidų
notes:
nepatektų pašaliniai asmenys ir kad iš jos
nesankcionuotai nebūtų išneštas turtas. Jis tikrina, ar į
patalpas įeinantys lankytojai turi teisę patekti,
darbuotojams telefonu praneša apie pas juos atvykusį
lankytoją, lankytojus informuoja, kaip rasti reikalingą
darbuotoją. Gali suteikti bendrą informaciją apie
organizacijos veiklą, gali dalyvauti atliekant pastato ir jo
įrenginių valymą, smulkų remontą, gali būti atsakingas
už efektyvų pastato eksploatavimą, apeina pastato vidų
ar teritoriją, valo sniegą ir šiukšles nuo šaligatvių.

914104

Bažnyčios prižiūrėtojas [varpininkas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bažnyčios prižiūrėtojas [varpininkas]

Description:

914105

Bažnyčios tvarkdarys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bažnyčios tvarkdarys

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris prižiūri bažnyčios vidų ir joje esančius
baldus ir bažnytinius reikmenis, vadovauja ar dalyvauja
bažnyčios valymo ir tvarkymo darbuose, paruošia
bažnyčią pamaldoms, tvarko bažnytinius reikmenis,
liturginius drabužius ir indus. Gali patarnauti mišioms,
registruoti ir vedžioti turistus ir kitus lankytojus.

Explanatory
notes:

914106

Apsaugos grupės narys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apsaugos grupės narys

Description:
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914107

Garvežio kūrikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Garvežio kūrikas

Description:

914108

Katilinės darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Katilinės darbininkas

Description:

9142

Transporto priemonių, langų ir kitokie plovėjai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Transporto priemonių, langų ir kitokie plovėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Transporto priemonių, langų ir kitokie plovėjai plauna Explanatory
langus, vitrinas bei kitus stiklinius pastatų paviršius ir
notes:
transporto priemones. Atliekamos užduotys: (a) mašinų
ir kitų transporto priemonių plovimas, valymas ir
blizginimas rankiniu ar mašininiu būdu; (b) langų ar
kitų pastatų stiklinių paviršių plovimas vandeniu ir
cheminiais tirpalais, jų nusausinimas ir blizginimas; (c)
panašių užduočių atlikimas; (d) vadovavimas kitiems
darbuotojams. Čia priskiriamų profesijų pavyzdžiai:
9142 01 Transporto priemonių valytojas 9142 02 Langų
valytojas 9142 03 Transporto priemonių plovėjas
(rankomis) 9142 04 Automobilių plovėjas

914201

Transporto priemonių valytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto priemonių valytojas

Description:

914202

Langų valytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Langų valytojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris valo pastatų langus ar įvairių stiklinių
Explanatory
konstrukcijų paviršius. Jis rankiniu būdu plauna langus notes:
vandeniu, cheminiais tirpalais, valymo milteliais,
nusausina ir blizgina. Naudoja langų valymo įrankius,
išmano valymui skirtų cheminių medžiagų savybes ir jų
naudojimo kiekius. Gali valyti vitrinų langus,
veidrodžius. Dirbdamas viršutiniuose pastatų aukštuose
jis turi laikytis darbų saugos taisyklių, naudoti
apsaugines priemones.
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914203

Transporto priemonių plovėjas (rankomis)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto priemonių plovėjas (rankomis)

Description:

914204

Automobilių plovėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Automobilių plovėjas

Description:

914205

Autocisternų plovėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Autocisternų plovėjas

Description:

914206

Cisternų plovėjas garintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Cisternų plovėjas garintojas

Description:

915

Kurjeriai, pasiuntiniai, bagažo nešikai, durininkai ir giminiškų profesijų darbuotojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kurjeriai, pasiuntiniai, bagažo nešikai, durininkai ir
giminiškų profesijų darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kurjeriai, pasiuntiniai, bagažo nešikai, durininkai ir
Explanatory
giminiškų profesijų darbuotojai pristato laiškus, prekes, notes:
nešioja bagažą, prižiūri automobilių stovėjimo
aikšteles, saugo privatų ar visuomeninį turtą nuo
įsilaužimo, vagysčių ar gaisrų, prižiūri tvarką ir palydi
žmones į jų vietas, surenka pinigus iš automatų,
patikrina ir registruoja elektros, dujų ar vandens
skaitiklių rodmenis. Pagrindinės atliekamos užduotys:
laiškų, prekių ar kitų daiktų pristatymas ar išnešiojimas
įstaigoje ar po įstaigas, po namus ir kitas vietas; bagažo
nešimas, dažniausiai viešbučiuose, stotyse ar oro
uostuose; sargavimas, durų prižiūrėjimas ir turto
saugojimas; tvarkos prižiūrėjimas ir žmonių lydėjimas į
jų vietas; pardavimo automatų pildymas atsargomis ir
pinigų surinkimas iš šių automatų, mokėjimo už mašinų
stovėjimą automatų ir kitų monetų automatų; elektros,
dujų ar vandens skaitiklių rodmenų tikrinimas ir
registravimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas
kitiems darbuotojams. Šios grupės profesijos toliau
skirstomos į tokius pogrupius: 9151 Kurjeriai,
pasiuntiniai ir bagažo nešikai 9152 Durininkai, sargai,
budėtojai ir giminiškų profesijų darbuotojai 9153
Pinigų iš automatų surinkėjai, skaitiklių rodmenų
kontrolieriai ir giminiškų profesijų darbuotojai
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9151

Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai pristato ir
Explanatory
išnešioja laiškus, korespondenciją, siuntinius ir kitus
notes:
daiktus įstaigoje ar po įstaigas, namus ir kitas vietas
arba neša bagažą, dažniausiai viešbučiuose, stotyse ir
oro uostuose. Atliekamos užduotys: (a) laiškų, siuntinių
ir kitų dalykų pristatymas ir išnešiojimas įstaigoje ar po
įstaigas, namus ir kitas vietas; (b) pašto kurjerio pareigų
atlikimas; (c) prekių pristatymas į įmones, parduotuves,
privačius namus ir kitas vietas; (d) bagažo nešimas ir
pristatymas į viešbučius, stotis, oro uostus ir kitur; (e)
panašių užduočių atlikimas; (f) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 9151
01 Vešbučio pasiuntinukas 9151 02 Golfo kamuolių
padavėjas 9151 03 Išnešiotojas 9151 04 Pasiuntinys;
kurjeris

915101

Viešbučio pasiuntinukas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Viešbučio pasiuntinukas

Description:

915102

Golfo kamuolių padavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Golfo kamuolių padavėjas

Description:

915103

Išnešiotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Išnešiotojas

Description:

915104

Pasiuntinys; kurjeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pasiuntinys; kurjeris

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris pristato arba išnešioja laiškus,
Explanatory
pranešimus, paketus ir kitas siuntas įstaigoje ar kitose
notes:
vietose. Darbo užduotims atlikti gali naudoti transporto
priemones. Gali atlikti pašto kurjerio pareigas:
registruoti išperkamuosius ir registruotus laiškus,
surinkti mokesčius, išrašyti kvitus už įteiktas siuntas.
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915105

Pasiuntinys pranešėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pasiuntinys pranešėjas

Description:

915106

Įstaigos pasiuntinys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Įstaigos pasiuntinys

Description:

915107

Telegrafo pasiuntinys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Telegrafo pasiuntinys

Description:

915108

Bagažo nešikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bagažo nešikas

Description:

915109

Pašto pasiuntinys; pašto kurjeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pašto pasiuntinys; pašto kurjeris

Description:

915110

Žinių kurjeris

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žinių kurjeris

Description:

915111

Liftininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Liftininkas

Description:

9152

Durininkai, sargai, budėtojai ir giminiškų profesijų darbuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Durininkai, sargai, budėtojai ir giminiškų profesijų
darbuotojai

Description:
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Aiškinamosios
pastabos:

Durininkai, sargai, budėtojai ir giminiškų profesijų
Explanatory
darbuotojai budi prie gyvenamųjų ir kitų pastatų
notes:
įėjimo, prižiūri automobilių stovėjimo aikšteles, saugo
namus ir kitą turtą nuo įsilaužimo, vagysčių, gaisrų ir
kitų pavojų, tikrina bilietus ir palydi žmones į vietas.
Atliekamos užduotys: (a) budėjimas prie viešbučių
įėjimo, pagalba svečiams (dažniausiai jų atvykimo ir
išvykimo metu) nešant jų bagažą, raktų išdavimas,
informacijos suteikimas ir t.t.; (b) budėjimas prie
gyvenamųjų ir kitų pastatų įėjimo, lankytojų leidimų
tikrinimas ir reikiamos informacijos suteikimas; (c)
pastatų ir kito turto stebėjimas bei saugojimas nuo
įsilaužimo, vagysčių, gaisrų ar kitų pavojų; (d) lankytojų
ar interesantų lydėjimas į teismo sales, sporto įstaigas ir
kitas vietas; (e) bilietų tikrinimas kinuose, teatruose,
cirkuose ir panašiose vietose; (f) rūbinių ir tualetų,
esančių viešose vietose, priežiūra; (g) automobilių
stovėjimo aikštelių priežiūra; (h) panašių užduočių
atlikimas; (i) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 9152 01 Atrakcionų
parko palydovas 9152 02 Rūbininkas 9152 03 Mugių
paviljono prižiūrėtojas 9152 04 Atrakcionų parko
prižiūrėtojas

915201

Atrakcionų parko palydovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Atrakcionų parko palydovas

Description:

915202

Rūbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Rūbininkas

Description:

915203

Mugių paviljono prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mugių paviljono prižiūrėtojas

Description:

915204

Atrakcionų parko prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Atrakcionų parko prižiūrėtojas

Description:

915205

Tualeto [prausyklos] prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tualeto [prausyklos] prižiūrėtojas

Description:
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915206

Stovėjimo aikštelės prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Stovėjimo aikštelės prižiūrėtojas

Description:

915207

Bilietų kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Bilietų kontrolierius

Description:

915208

Durininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Durininkas

Description:

915209

Meno galerijos sargas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Meno galerijos sargas

Description:

915210

Muziejaus prižiūrėtojas [sargas]

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Muziejaus prižiūrėtojas [sargas]

Description:

915211

Viešbučio durininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Viešbučio durininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Durininkas, kuris saugo įėjimą į viešbučio vidų, siekia,
Explanatory
kad į jį nepatektų pašaliniai asmenys, tikrina, ar
notes:
įeinantys asmenys turi teisę patekti į vidų. Atvykusiems
svečiams padeda susitvarkyti bagažą, gali priimti ir
išskirstyti paštą (telegramas, smulkias siuntas ir
paketus, laiškus) arba nurodyti pasiuntiniui siuntą
nunešti į svečio kambarį. Viešbučio gyventojui gali
telefonu pranešti apie atvykusį lankytoją. Viešbučio
svečius konsultuoja apie renginius, transporto
paslaugas, restoranus, lankytinas vietas ir kitus dalykus.
Gali dalyvauti atliekant pastato ir jo įrenginių valymą,
smulkųjį remontą, gali būti atsakingas už efektyvų
pastato eksploatavimą. Gali prižiūrėti pastato teritoriją,
valyti sniegą nuo šaligatvių ir rinkti šiukšles.
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915212

Tvarkos prižiūrėtojas (palydintis į vietas teatre, bažnyčioje ir pan.)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tvarkos prižiūrėtojas (palydintis į vietas teatre,
bažnyčioje ir pan.)

Description:

915213

Sargas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sargas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris prižiūri automobilių stovėjimo aikšteles,
Explanatory
saugo gamybines patalpas, sandėlius ir kitą turtą nuo
notes:
gaisro, vagysčių, įsilaužimo. Palaiko juose švarą ir
tvarką. Tikrina lankytojų leidimus ir pažymėjimus.
Periodiškai apeina pastatus ir teritoriją, patikrina duris,
langus ir vartus, įsitikina, ar jie uždaryti ir nesugadinti,
stebi ar nėra kitokių nesklandumų (ar netrūkę
vandentiekio vamzdžiai, ar nėra gaisro pavojaus ir
pan.). Teritoriją ir pastatus gali apžiūrėti vedinas
sarginiu šunimi. Gali atlikti ir kitas užduotis – šluoti
grindis ar atlikti krosnių ir šildytuvų priežiūrą, tvarkyti
šiukšlių ir atliekų išvežimą, dalyvauti atliekant pastato ir
jo įrenginių valymą, smulkųjį remontą. Gali būti
atsakingas už efektyvų pastato eksploatavimą. Gali
pakeisti perdegusias elektros lemputes, atlikti smulkųjį
įrengtų įtaisų ir įrenginių remontą, prižiūrėti liftus, juos
valyti. Sargas dirba įvairiose saugojamose patalpose,
pastatų rūsiuose ar sargybos postuose pastatų išorėje
ar viduje. Norėdamas sėkmingai atlikti darbą, turi
gebėti greitai reaguoti į susiklosčiusią ekstremalią
situaciją, mokėti naudotis radijo ryšio priemonėmis,
šaunamuoju ginklu, išmanyti tarnybinių šunų laikymo ir
jų priežiūros dalykus. Gali būti paskirti pagal saugomo
objekto pobūdį.

915214

Naktinis sargas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Naktinis sargas

Description:

915215

Budėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Budėtojas

Description:

915216

Transporto saugojimo aikštelės priėmėjas saugotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Transporto saugojimo aikštelės priėmėjas saugotojas

Description:
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915217

Mokyklos budėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokyklos budėtojas

Description:

915218

Vagonų budėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vagonų budėtojas

Description:

915219

Geležinkelio sargas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geležinkelio sargas

Description:

915220

Sargas-kūrikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sargas-kūrikas

Description:

915221

Poilsio namų budėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Poilsio namų budėtojas

Description:

915222

Mokamos transporto stovėjimo aikštelės budėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Mokamos transporto stovėjimo aikštelės budėtojas

Description:

915223

Viešbučio nešikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Viešbučio nešikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Nešikas, kuris padeda viešbučio svečiams nešti bagažą
ir palydi juos į jų kambarius. Jis privalo nešti svečių
bagažą, perduoti jiems žinutes ar siuntinius, atlikti jų
pavedimus, atsakyti į pasiteiravimus. Jis taip pat gali
teikti kitas paslaugas, tokias kaip sporto įrangos
nuoma, ar teikti drabužinės paslaugas. Gali tekti dirbti
naktinės pamainos registratoriumi ar sargu.
Atsižvelgiant į viešbutyje teikiamų paslaugų pobūdį, jis
gali dirbti įvairiose viešbučio dalyse (liftuose,
koridoriuose, šalia registratūros, lauke, viešbučio

Explanatory
notes:
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išorėje, garaže ir kitur). Sėkmingą darbą lemia fizinė
ištvermė, mokėjimas bendrauti su žmonėmis,
mandagus elgesys.
915224

Sporto salės budėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sporto salės budėtojas

Description:

915225

Baseino prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Baseino prižiūrėtojas

Description:

9153

Pinigų iš automatų surinkėjai, skaitiklių rodmenų kontrolieriai ir giminiškų profesijų darbuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pinigų iš automatų surinkėjai, skaitiklių rodmenų
kontrolieriai ir giminiškų profesijų darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pinigų iš automatų surinkėjai, skaitiklių rodmenų
Explanatory
kontrolieriai ir giminiškų profesijų darbuotojai pildo
notes:
pardavimo automatus atsargomis ir surenka pinigus iš
šių automatų, mokėjimo už mašinų stovėjimą
automatų ir monetų surinkimo dėžučių arba tikrina ir
registruoja elektros, dujų ar vandens skaitiklių
rodmenis. Atliekamos užduotys: (a) pardavimo
automatų pildymas atsargomis ir pinigų surinkimas iš
šių aparatų; (b) pinigų išėmimas iš mokėjimo už mašinų
stovėjimą automatų ir kitų monetų surinkimo dėžučių;
(c) elektros, dujų ar vandens skaitiklių rodmenų
tikrinimas ir registravimas; (d) panašių užduočių
atlikimas; (e) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 9153 01 Monetų
aparato kontrolierius surinkėjas 9153 02 Kortelių
aparato kontrolierius 9153 03 Pardavimo automato
kontrolierius 9153 04 Matavimo prietaisų rodmenų
tikrintojas

915301

Monetų aparato kontrolierius surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Monetų aparato kontrolierius surinkėjas

Description:

915302

Kortelių aparato kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kortelių aparato kontrolierius

Description:
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915303

Pardavimo automato kontrolierius

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pardavimo automato kontrolierius

Description:

915304

Matavimo prietaisų rodmenų tikrintojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Matavimo prietaisų rodmenų tikrintojas

Description:

916

Šiukšlių surinkėjai, kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbuotojai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Šiukšlių surinkėjai, kiemsargiai ir giminiškų profesijų
darbuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šiukšlių surinkėjai, kiemsargiai ir giminiškų profesijų
Explanatory
darbuotojai renka šiukšles iš pastatų, kiemų, gatvių ir
notes:
kitų viešų vietų, palaiko tvarką ir švarą gatvėse bei
kitose viešose vietose arba dirba atsitiktinius darbus
privačiuose namuose ar įstaigose. Pagrindinės
atliekamos užduotys: šiukšlių surinkimas, sukrovimas ir
iškrovimas; gatvių, parkų ir kitų viešų vietų šlavimas;
anglių ar malkų iškrovimas ir sukrovimas į privačių
namų ar įstaigų rūsius; malkų kapojimas; vandens
nešiojimas; kilimų dulkinimas ir kitų atsitiktinių darbų
atlikimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šios grupės profesijos toliau skirstomos
į tokius pogrupius: 9161 Šiukšlių surinkėjai 9162
Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai

9161

Šiukšlių surinkėjai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Šiukšlių surinkėjai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Šiukšlių surinkėjai surenka ir pašalina šiukšles iš
pastatų, kiemų, gatvių ir kitų viešų vietų. Atliekamos
užduotys: (a) šiukšlių surinkimas ir pakrovimas į
konteinerius; (b) šiukšlių surinkimas ir pakrovimas į
transporto priemones; (c) panašių užduočių atlikimas;
(d) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 9161 01 Šiukšlių surinkėjas 9161
02 Atliekų surinkėjas 9161 03 Valytojas 9161 04
Sąvartyno darbininkas

Explanatory
notes:

916101

Šiukšlių surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Šiukšlių surinkėjas

Description:
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916102

Atliekų surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Atliekų surinkėjas

Description:

916103

Valytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Valytojas

Description:

916104

Sąvartyno darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sąvartyno darbininkas

Description:

9162

Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai šluoja ir
Explanatory
valo gatves, parkus, oro uostus, stotis ir kitas viešas
notes:
vietas arba atlieka atsitiktinius darbus. Atliekamos
užduotys: (a) gatvių, parkų, oro uostų, stočių ir panašių
viešų vietų šlavimas; (b) anglių arba malkų iškrovimas ir
sukrovimas į privačių namų ar įstaigų rūsius; (c) malkų
kapojimas ir krovimas; (d) vandens nešiojimas; (e)
sniego kasimas; (f) kilimų dulkinimas; (g) panašių
užduočių atlikimas; (h) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 9162
01 Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas 9162
02 Padienininkas 9162 03 Teritorijos šlavėjas 9162 04
Namo šlavėjas

916201

Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas

Description:

916202

Padienininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Padienininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Darbininkas, kuris dirba atskiromis dienomis. Jis valo ir Explanatory
palaiko švarą ir tvarką visuomeninių pastatų, įstaigų,
notes:
komercinių įmonių, daugiabučių ir privačių gyvenamųjų
namų viduje arba atlieka atsitiktinius darbus. Gali šluoti,
valyti grindis, išnešti šiukšles ir atliekas, dulkių siurbliu
valyti kilimus, pakeisti kilimėlius,

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

1 341/1 365

LPK-2005

blizginti metalines pastato vidaus apdailos detales,
valyti virtuves, vonios kambarius ir tualetus, nuvalyti
dulkes nuo baldų ir kanceliarinės įrangos. Gali padėti
tvarkyti skalbinius, juos išlyginti, atlikti kitus darbus.
916203

Teritorijos valytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Teritorijos valytojas

Description:

916204

Namo šlavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Namo šlavėjas

Description:

916205

Parko šlavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Parko šlavėjas

Description:

916206

Gatvės šlavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gatvės šlavėjas

Description:

916207

Kiemo šlavėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kiemo šlavėjas

Description:

916208

Kiemsargis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kiemsargis

Description:

916209

Gatvių valytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gatvių valytojas

Description:
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916210

Kapinių prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kapinių prižiūrėtojas

Description:

92

Nekvalifikuoti žemės ūkio, žuvininkystės ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogrupis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti žemės ūkio, žuvininkystės ir giminiškų
profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti žemės ūkio, žuvininkystės ir giminiškų
Explanatory
profesijų darbininkai dažniausiai atlieka paprastas ir
notes:
rutinines žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės,
medžioklės ir spąstų spendimo užduotis, kurioms atlikti
reikia rankinių įrankių ir labai dažnai nemažų fizinių
pastangų. Pagrindinės atliekamos užduotys: kasimas,
valymas kastuvu, krovimas, iškrovimas, krovimas į
stirtas ar kūgius, grėbimas, žarstymas; mėšlo kratymas
ar trąšų barstymas; laistymas ir ravėjimas; vaisių,
daržovių ir įvairių augalų rinkimas; gyvulių šėrimas;
tvartų ir fermų bei jų teritorijos valymas; miškų ir
atžalynų valymas bei tvarkymas; jūros dugno valymas ir
kitų paprastų darbų, susijusių su vandens gyvūnų
auginimu, atlikimas; jūros dumblių, valgomųjų ir kitų
moliuskų rinkimas; paprastų užduočių, susijusių su
medžiokle ir spąstų spendimu, atlikimas. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio
pagrindinio pogrupio profesijos priskiriamos tokiai
grupei: 921 Nekvalifikuoti žemės ūkio, žuvininkystės ir
giminiškų profesijų darbininkai

921

Nekvalifikuoti žemės ūkio, žuvininkystės ir giminiškų profesijų darbininkai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti žemės ūkio, žuvininkystės ir giminiškų
profesijų darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti žemės ūkio, žuvininkystės ir giminiškų
Explanatory
profesijų darbininkai daugiausia atlieka paprastas ir
notes:
rutinines žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės,
medžioklės ir spąstų spendimo užduotis, kurioms atlikti
reikia rankinių įrankių ir labai dažnai nemažų fizinių
pastangų. Pagrindinės atliekamos užduotys: kasimas,
valymas kastuvu, krovimas, iškrovimas, krovimas į
stirtas ar kūgius, grėbimas, žarstymas; mėšlo kratymas
ar trąšų barstymas; laistymas ir ravėjimas; vaisių,
daržovių ir įvairių augalų rinkimas; gyvulių šėrimas;
tvartų ir fermų bei jų teritorijos valymas; miškų ir
atžalynų valymas bei tvarkymas; jūros dugno valymas ir
kitų paprastų darbų, susijusių su vandens gyvūnų
auginimu, atlikimas; jūros dumblių, valgomųjų ir kitų
moliuskų rinkimas; duobių kasimas, jų stebėjimas ir kitų
paprastų užduočių, susijusių su medžiokle ir spąstų
spendimu, atlikimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas
kitiems darbuotojams. Šios grupės profesijos toliau
skirstomos į tokius pogrupius: 9211 Nekvalifikuoti
žemės ūkio darbininkai ir samdiniai 9212 Nekvalifikuoti
miškininkystės darbininkai 9213 Nekvalifikuoti
žuvininkystės, medžioklės ir spąstų spendimo
darbininkai
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9211

Nekvalifikuoti žemės ūkio darbininkai ir samdiniai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti žemės ūkio darbininkai ir samdiniai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti žemės ūkio darbininkai ir samdiniai
padeda atlikti ir atlieka nesudėtingus žemės ūkio
darbus. Atliekamos užduotys: (a) griovių valymas ir
kasimas; (b) nuimto derliaus ir kitų medžiagų
pakrovimas ar iškrovimas; (c) šieno grėbimas ir
krovimas; (d) laistymas ir ravėjimas; (e) vaisių, daržovių
ir įvairių augalų rinkimas; (f) pagalbiniai sodinimo,
derliaus nuėmimo ar kiti ūkininkavimo darbai; (g)
gyvulių šėrimas, girdymas ir valymas, jų laikymo
teritorijos ir tvarto tvarkymas; (h) panašių užduočių
atlikimas; (i) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 9211 01 Gyvulių šėrikas
9211 02 Galvijų varovas 9211 03 Žirgininkas 9211 04
Nekvalifikuotas ūkio darbininkas

Explanatory
notes:

921101

Gyvulių šėrikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gyvulių šėrikas

Description:

921102

Galvijų varovas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Galvijų varovas

Description:

921103

Žirgininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žirgininkas

Description:

921104

Nekvalifikuotas ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas ūkio darbininkas

Description:

921105

Nekvalifikuotas pienininkystės ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas pienininkystės ūkio darbininkas

Description:
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921106

Nekvalifikuotas kultūrinių lauko augalų ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas kultūrinių lauko augalų ūkio
darbininkas

Description:

921107

Nekvalifikuotas kailinių žvėrelių auginimo ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas kailinių žvėrelių auginimo ūkio
darbininkas

Description:

921108

Nekvalifikuotas galvijų ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas galvijų ūkio darbininkas

Description:

921109

Nekvalifikuotas melžėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas melžėjas

Description:

921110

Nekvalifikuotas vaisininkystės ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas vaisininkystės ūkio darbininkas

Description:

921111

Nekvalifikuotas ūkio derliaus nuėmėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas ūkio derliaus nuėmėjas

Description:

921112

Nekvalifikuotas kultūrinių lauko augalų ūkio derliaus nuėmimo darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas kultūrinių lauko augalų ūkio derliaus
nuėmimo darbininkas

Description:

921113

Nekvalifikuotas vaisininkystės ūkio derliaus nuėmėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation
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Pavadinimas:

Nekvalifikuotas vaisininkystės ūkio derliaus nuėmėjas

921114

Nekvalifikuotas avių ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas avių ūkio darbininkas

Description:

921115

Padėjėjas ūkyje

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Padėjėjas ūkyje

Description:

921116

Nekvalifikuotas laikinas ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas laikinas ūkio darbininkas

Description:

921117

Nekvalifikuotas keliaujantis ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas keliaujantis ūkio darbininkas

Description:

921118

Nekvalifikuotas sezoninis ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas sezoninis ūkio darbininkas

Description:

921119

Nekvalifikuotas prieplaukos ar uosto darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas prieplaukos ar uosto darbininkas

Description:

921120

Vaistažolių rinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vaistažolių rinkėjas

Description:

921121

Arklininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Arklininkas

Description:
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921122

Arklių šėrikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Arklių šėrikas

Description:

921123

Grybų rinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Grybų rinkėjas

Description:

921124

Gyvulių priėmėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gyvulių priėmėjas

Description:

9212

Nekvalifikuoti miškininkystės darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti miškininkystės darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti miškininkystės darbininkai padeda
gamtos draustinių ar miškų plantacijų darbuotojams,
atlikdami nesudėtingas miškininkystės užduotis.
Atliekamos užduotys: (a) duobių medžiams sodinti
kasimas; (b) rąstų ir medienos krovimas į krūvas; (c)
miškų, pamiškių ir atžalynų tvarkymas; (d) panašių
užduočių atlikimas; (e) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 9212
01 Nekvalifikuotas miškų ūkio darbininkas 9212 02
Kelmų rovėjas 9212 03 Apželdinimo darbininkas

Explanatory
notes:

921201

Nekvalifikuotas miškų ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas miškų ūkio darbininkas

Description:

921202

Kelmų rovėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelmų rovėjas

Description:

921203

Apželdinimo darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apželdinimo darbininkas

Description:
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9213

Nekvalifikuoti žuvininkystės, medžioklės ir spąstų spendimo darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti žuvininkystės, medžioklės ir spąstų
spendimo darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti žuvininkystės, medžioklės ir spąstų
Explanatory
spendimo darbininkai atlieka nesudėtingus darbus,
notes:
susijusius su žuvų ir jūros augalijos bei gyvūnijos
auginimu, medžiokle ir spąstų spendimu. Atliekamos
užduotys: (a) jūros dugno valymas, auginamų žuvų ar
moliuskų maitinimas; (b) jūros dumblių ir kitų augalų
bei moliuskų rinkimas; (c) duobių kasimas, spąstų
spendimas ir jų stebėjimas bei kitų paprastų užduočių,
susijusių su medžiokle ir spąstų spendimu, atlikimas;
(d) panašių užduočių atlikimas; (e) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 9213
01 Pakrančių nuolaužų rinkėjas 9213 02 Nekvalifikuotas
žvejybos darbininkas 9213 03 Nekvalifikuotas
medžioklės darbininkas 9213 04 Nekvalifikuotas spąstų
spendimo darbininkas

921301

Pakrančių nuolaužų rinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pakrančių nuolaužų rinkėjas

Description:

921302

Nekvalifikuotas žvejybos darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas žvejybos darbininkas

Description:

921303

Nekvalifikuotas medžioklės darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas medžioklės darbininkas

Description:

921304

Nekvalifikuotas spąstų spendimo darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas spąstų spendimo darbininkas

Description:

921305

Jūros dumblių rinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Jūros dumblių rinkėjas

Description:
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921306

Vėžiagyvių rinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vėžiagyvių rinkėjas

Description:

921307

Nekvalifikuotas žuvininkystės ūkio darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas žuvininkystės ūkio darbininkas

Description:

93

Nekvalifikuoti gavybos, statybos, pramonės ir transporto darbininkai

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogrupis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti gavybos, statybos, pramonės ir
transporto darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti gavybos, statybos, gamybos ir
transporto darbininkai dažniausiai atlieka paprastas ir
rutinines užduotis, susijusias su gavyba, statyba,
gamyba bei transportu, kurioms atlikti reikia paprastų
rankinių įrankių ir labai dažnai didelių fizinių pastangų.
Pagrindinės atliekamos užduotys: kasimas, valymas
kastuvu, kėlimas, nešimas, stūmimas, valymas,
pakrovimas, iškrovimas; atliekų valymas
neeksploatuojamose šachtose ir akmens skaldyklose
bei karjeruose; žvyro barstymas ir lyginimas, plytų
nešiojimas ir kitų kelių, užtvankų ar pastatų statybos
darbų atlikimas; griovimo darbai; paprastų gamybos
užduočių, įskaitant produktų rūšiavimą ir paprastą
detalių surinkimą rankiniu būdu, atlikimas, kai
nereikalaujama laikytis griežtai nustatytų sąlygų;
krovinių pakavimas rankiniu būdu; krovinių krovimas ir
vežimas; keleivių vežimo ir prekių gabenimo vežimėlių
mynimas ar stūmimas. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pagrindinio
pogrupio profesijos toliau skirstomos į tokias grupes:
931 Nekvalifikuoti gavybos ir statybos darbininkai 932
Nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai

Explanatory
notes:

931

Nekvalifikuoti gavybos ir statybos darbininkai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti gavybos ir statybos darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti gavybos ir statybos darbininkai
dažniausiai atlieka paprastas ir rutinines užduotis,
susijusias su gavyba ar statyba, kurioms atlikti reikia
paprastų rankinių įrankių ir labai dažnai didelių fizinių
pastangų. Pagrindinės atliekamos užduotys: kasimas,
valymas kastuvu, kėlimas, pernešimas, stūmimas,
valymas, krovimas, iškrovimas; atliekų valymas
neeksploatuojamose šachtose, akmens skaldyklose bei
karjeruose; kreidos, molio, žvyro ar smėlio kasimas iš
atvirų duobių; griovimo darbai; žvyro barstymas ir
lyginimas, plytų nešiojimas ir kitų kelių, užtvankų ar
pastatų statybos darbų atlikimas. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios grupės

Explanatory
notes:
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profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius: 9311
Nekvalifikuoti gavybos darbininkai 9312 Nekvalifikuoti
kelių, užtvankų ir panašių statinių statybos ir
eksploatavimo darbininkai 9313 Nekvalifikuoti pastatų
statybos darbininkai
9311

Nekvalifikuoti gavybos darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti gavybos darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti gavybos darbininkai atlieka paprastas ir
rutinines užduotis, susijusias su gavyba ir darbu
akmens skaldyklose bei karjeruose. Atliekamos
užduotys: (a) medinių ir metalinių pastolių, esančių
neeksploatuojamose šachtose, akmens skaldyklose ir
karjeruose, pašalinimas; (b) kreidos, žvyro, molio,
smėlio kasimas iš atvirų duobių; (c) įvairių kliūčių
šalinimas pagal nurodymus; (d) panašių užduočių
atlikimas; (e) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai; 9311 01 Nekvalifikuotas
gavybos darbininkas 9311 02 Nekvalifikuotas karjerų
žemės darbų darbininkas

Explanatory
notes:

931101

Nekvalifikuotas gavybos darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas gavybos darbininkas

Description:

931102

Nekvalifikuotas karjerų žemės darbų darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas karjerų žemės darbų darbininkas

Description:

9312

Nekvalifikuoti kelių, užtvankų ir panašių statinių statybos ir eksploatavimo darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti kelių, užtvankų ir panašių statinių
statybos ir eksploatavimo darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti kelių, užtvankų ir panašių statinių
Explanatory
statybos ir eksploatavimo darbininkai atlieka paprastas notes:
ir rutinines užduotis, susijusius su kelių, užtvankų ir
panašių statinių statyba bei priežiūra. Atliekamos
užduotys: (a) duobių, griovių ir tranšėjų kasimas bei
užkasimas, žvyro barstymas ir lyginimas bei kitų
užduočių, susijusių su geležinkelių ir kelių statyba bei
eksploatacija, atlikimas; (b) plytų ir skiedinio nešiojimas
bei pristatymas mūrininkams ir kitų pagalbinių darbų,
susijusių su užtvankų ir panašių statinių statyba,
atlikimas; (c) panašių užduočių atlikimas; (d)
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: 9312 01 Nekvalifikuotas statybos
darbininkas 9312 02 Nekvalifikuotas užtvankų statybos
darbininkas 9312 03 Nekvalifikuotas kelių tiesimo
darbininkas 9312 04 Nekvalifikuotas griovių kasėjas
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931201

Nekvalifikuotas statybos darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas statybos darbininkas

Description:

931202

Nekvalifikuotas užtvankų statybos darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas užtvankų statybos darbininkas

Description:

931203

Nekvalifikuotas kelių tiesimo darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas kelių tiesimo darbininkas

Description:

931204

Nekvalifikuotas griovių kasėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas griovių kasėjas

Description:

931205

Duobkasys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Duobkasys

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris kastuvu ar kirstuvu kasa kapo duobę, o
Explanatory
nuleidus į duobę karstą ir pasibaigus laidotuvių
notes:
ceremonijai, užkasa ir formuoja antkapį. Jis gali būti
laidojimo biuro darbuotojas, bet dažniau tai kapinių ar
vietos savivaldybės darbuotojas, atsakingas už kapų
duobių kasimą. Jis gali būti atsakingas už senų kapų
iškėlimą ir valymą, gali tvarkyti ir prižiūrėti kapinių
želdinius. Darbas gali būti slegiantis, nes reguliariai
susiduriama su gedinčiais mirusiųjų žmonių giminėmis.
Kirtikliai, semtuvai, kopėčios ir statybinės medžiagos
(cementas, plastikai, smėlis, akmenys) – pagrindiniai
duobkasio darbo įrankiai.

931206

Nekvalifikuotas eksploatavimo tarnybos darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas eksploatavimo tarnybos darbininkas

Description:
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931207

Nekvalifikuotas užtvankų priežiūros darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas užtvankų priežiūros darbininkas

Description:

931208

Nekvalifikuotas kelių priežiūros darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas kelių priežiūros darbininkas

Description:

931209

Nekvalifikuotas vamzdynų priežiūros darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas vamzdynų priežiūros darbininkas

Description:

931210

Nekvalifikuotas vandens šulinių kasėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas vandens šulinių kasėjas

Description:

931211

Dirvos valymo darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dirvos valymo darbininkas

Description:

931212

Žemkasys

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žemkasys

Description:

931213

Kasėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kasėjas

Description:

931214

Vandentiekio tarnybos pagalbinis darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vandentiekio tarnybos pagalbinis darbininkas

Description:
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931215

Griovių prižiūrėtojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Griovių prižiūrėtojas

Description:

931216

Statinių priežiūros darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statinių priežiūros darbininkas

Description:

9313

Nekvalifikuoti pastatų statybos darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti pastatų statybos darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti pastatų statybos darbininkai atlieka
Explanatory
paprastas ir rutinines užduotis, susijusias su įvairiais
notes:
pastatų statybos aspektais. Atliekamos užduotys: (a)
panaudotų plytų valymas bei kitų paprastų darbų,
susijusių su pastatų griovimu, atlikimas; (b) įvairių
kliūčių šalinimas pagal nurodymą; (c) plytų ir skiedinio
nešiojimas statybvietėje esantiems mūrininkams; (d)
panašių užduočių atlikimas; (e) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 9313
01 Parankinis 9313 02 Pastato eksploatavimo techninės
priežiūros tarnybos parankinis 9313 03 Skiedinio
nešiotojas 9313 04 Nekvalifikuotas pastatų statybos
darbininkas

931301

Parankinis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Parankinis

Description:

931302

Pastato eksploatavimo techninės priežiūros tarnybos parankinis

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pastato eksploatavimo techninės priežiūros tarnybos
parankinis

Description:

931303

Skiedinio nešiotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skiedinio nešiotojas

Description:
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931304

Nekvalifikuotas pastatų statybos darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas pastatų statybos darbininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Darbininkas, kuris statybos aikštelėje padeda
kvalifikuotiems statybos darbininkams. Jis gali atlikti
vieną ar kelias užduotis, nereikalaujančias profesinio
išsilavinimo ir praktinės patirties. Jis krauna statybines
medžiagas, įrangą, instrumentus, juos iškrauna iš
transporto priemonių ar vagonų. Karučiais perveža
krovinius iš vienos vietos į kitą nurodytą vietą, kelia
keltuvais arba padeda perkelti kranininkui. Kasa
tranšėjas, griovius, dirba kitus kasimo darbus kastuvu,
dalba ar kitu rankiniu įrankiu. Nuleidžia ir padeda į
reikiamą vietą sunkias armatūros dalis, atliekant
betonavimo darbus, rankomis maišo betoną arba
padeda betonmaišių operatoriams. Padeda įrengti
kopėčias, pastolius, darbo platformas, valo
instrumentus ir įrangą. Atlieka kitus meistro nurodytus
rankų darbus.

Explanatory
notes:

931305

Nekvalifikuotas griovimo darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas griovimo darbininkas

Description:

931306

Statybinių konstrukcijų krovikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Statybinių konstrukcijų krovikas

Description:

932

Nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai atlieka
paprastas ir rutinines su gamyba susijusias užduotis,
kurioms atlikti reikia paprastų rankinių įrankių ir labai
dažnai didelių fizinių pastangų, arba rūšiuoja
produkciją ar atlieka paprastas detalių surinkimo
rankiniu būdu operacijas. Pagrindinės atliekamos
užduotys: nesudėtingas detalių surinkimas rankiniu
būdu; žaliavų ar produkcijos kėlimas, nešimas,
krovimas, iškrovimas ar plovimas gamybos įmonėse;
pakavimas rankiniu būdu. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios grupės
profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius: 9321
Nekvalifikuoti surinkimo darbininkai 9322 Pakuotojai
(rankomis) ir kiti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės
darbininkai

Explanatory
notes:
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9321

Nekvalifikuoti surinkimo darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti surinkimo darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti surinkimo darbininkai rūšiuoja
Explanatory
produkciją arba rankiniu būdu surenka nesudėtingas
notes:
detales. Atliekamos užduotys: (a) produkcijos ar detalių
rūšiavimas rankiniu būdu; (b) nesudėtingų detalių
surinkimas rankiniu būdu; (c) panašių užduočių
atlikimas; (d) vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: 9321 01 Butelių
rūšiuotojas 9321 02 Nekvalifikuotas surinkėjas 9321 03
Apvijų vyniotojas (rankomis) 9321 04 (Elektros mašinų)
inkarų vyniotojas (rankomis)

932101

Butelių rūšiuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Butelių rūšiuotojas

Description:

932102

Nekvalifikuotas surinkėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas surinkėjas

Description:

932103

Apvijų vyniotojas (rankomis)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Apvijų vyniotojas (rankomis)

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Darbininkas, kuris rankomis veja vielą ant relių,
transformatorių, elektromagnetų, induktyvumo ar
kitokių ričių šerdžių. Gali specializuotis specialių ričių
vijimo darbuose, pvz., gali vyti didelės galios
transformatorių, elektros mašinų rotorių ir statorių
apvijas.

Explanatory
notes:

932104

(Elektros mašinų) inkarų vyniotojas (rankomis)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

(Elektros mašinų) inkarų vyniotojas (rankomis)

Description:

932105

Dirželių rišėjas-keitėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dirželių rišėjas-keitėjas

Description:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 04:53

1 355/1 365

LPK-2005

932106

Tekstilės įrangos valytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tekstilės įrangos valytojas

Description:

932110

Metalo įkrovos ruošėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Metalo įkrovos ruošėjas

Description:

9322

Pakuotojai (rankomis) ir kiti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pakuotojai (rankomis) ir kiti nekvalifikuoti apdirbimo
pramonės darbininkai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Pakuotojai (rankomis)ir kiti nekvalifikuoti apdirbimo
Explanatory
pramonės darbininkai rankiniu būdu pakuoja
notes:
medžiagas ir gaminius bei atlieka įvairias paprastas ir
rutinines užduotis, susijusias su gamyba. Atliekamos
užduotys: (a) medžiagų ar gaminių pakavimas rankiniu
būdu į dėžes, maišus, kartoną, rėmus, statines ir kitas
pakuotes gabenimui ar sandėliavimui; (b) žaliavų ar
produkcijos kėlimas, nešimas, krovimas ir iškrovimas
įvairiose gamybos, remonto ar eksploatavimo įstaigose;
(c) panašių užduočių atlikimas; (d) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 9322
01 Pilstytojas į butelius (rankomis) 9322 02
Nekvalifikuotas apdirbimo pramonės darbininkas 9322
03 Nekvalifikuotas vyno gamybos darbininkas 9322 04
Pakuotojas (rankomis)

932201

Pilstytojas į butelius (rankomis)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pilstytojas į butelius (rankomis)

Description:

932202

Nekvalifikuotas apdirbimo pramonės darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas apdirbimo pramonės darbininkas

Description:

932203

Nekvalifikuotas vyno gamybos darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nekvalifikuotas vyno gamybos darbininkas

Description:
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932204

Pakuotojas (rankomis)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pakuotojas (rankomis)

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris rankomis pakuoja produktus ar kitas
Explanatory
prekes į kartono dėžes, medinę ar kitokią tarą. Įvairius notes:
daiktus jis pakuoja į popierių, gofruotą kartoną, audinį
ar kitokią pakavimo medžiagą. Tvarkingai užlanksto
popieriaus galus, mažus ar didelius daiktus deda į jiems
skirtą tarą ar konteinerius. Medinį konteinerį sutvirtina
medvaržtčiais, metalinėmis juostomis ar kitomis
tvirtinimo priemonėmis. Gali valyti pakuojamų daiktų
paviršių, metalines dalis sutepti alyva, kad apsaugotų
nuo rūdijimo. Užantspauduoja konteinerį, jį sutvirtina
viela ar kitais metaliniais raiščiais, pritvirtina etiketes.
Gali būti skiriamas darbui pagal kraunamų konteinerių
rūšį arba pagal pakuojamų daiktų rūšį.

932205

Skerdenos plovėjas (rankomis)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Skerdenos plovėjas (rankomis)

Description:

932206

Audinių plovėjas (rankomis)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Audinių plovėjas (rankomis)

Description:

932207

Pluošto plovėjas (rankomis)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pluošto plovėjas (rankomis)

Description:

932208

Kailių plovėjas (rankomis)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kailių plovėjas (rankomis)

Description:

932209

Dujų balionų pildytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dujų balionų pildytojas

Description:
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932210

Verpalų plovėjas (rankomis)

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Verpalų plovėjas (rankomis)

Description:

932211

Kiaušinių pakuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kiaušinių pakuotojas

Description:

932212

Pakuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pakuotojas

Description:

932213

Vamzdynų ir įrenginių plovėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Vamzdynų ir įrenginių plovėjas

Description:

932214

Sudėjėjas pakuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Sudėjėjas pakuotojas

Description:

932215

Dujų balionų priėmėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dujų balionų priėmėjas

Description:

932216

Gesintuvų pildytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Gesintuvų pildytojas

Description:

932217

Ričių užmovėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Ričių užmovėjas

Description:
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932218

Liejinių išmušėjas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Liejinių išmušėjas

Description:

932219

Liejinių valytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Liejinių valytojas

Description:

932220

Runkelių hidrotransportuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Runkelių hidrotransportuotojas

Description:

933

Nekvalifikuoti transporto darbininkai ir krovikai

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti transporto darbininkai ir krovikai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti transporto darbininkai ir krovikai varo,
Explanatory
stumia vežimėlius, dviračius ir kitas panašias transporto notes:
priemones, važnyčioja gyvulių traukiamas transporto
priemones, valdo gyvulių traukiamus žemės ūkio ar
kitus mechanizmus arba rankomis nešioja krovinius.
Pagrindinės atliekamos užduotys: vežimėlių, dviračių ir
panašių transporto priemonių stūmimas ar varymas,
vežant keleivius, jų bagažą ar prekes; gyvulių traukiamų
transporto priemonių važnyčiojimas; gyvulių traukiamų
mechanizmų valdymas; krovinių nešiojimas. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios
grupės profesijos toliau skirstomos į tokius pogrupius:
9331 Rankomis ar pedalais varomų transporto
priemonių vairuotojai 9332 Gyvulių, kurie traukia
transporto priemones ir mechanizmus, vadeliotojai
9333 Krovikai

9331

Rankomis ar pedalais varomų transporto priemonių vairuotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Rankomis ar pedalais varomų transporto priemonių
vairuotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Rankomis ar pedalais varomų transporto priemonių
Explanatory
vairuotojai vairuoja, stumia ar varo vežimėlius, dviračius notes:
ir panašias transporto priemones, veždami keleivius, jų
bagažą ar prekes. Atliekamos užduotys: (a) prekių
pakrovimas ir iškrovimas, pagalba keleiviams įlipant ir
išlipant iš transporto priemonės; (b) transporto
priemonės vairavimas reikiama kryptimi, atsižvelgiant į
kitų transporto priemonių judėjimą ir eismo taisykles;
(c) nedidelių remonto darbų atlikimas ir transporto
priemonės geros būklės palaikymas; (d) mokesčio už
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paslaugas surinkimas; (e) panašių užduočių atlikimas;
(f) vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 9331 01 Pedalinės transporto
priemonės vairuotojas
933101

Pedalinės transporto priemonės vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pedalinės transporto priemonės vairuotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris vairuoja pedalinę transporto priemonę. Jis Explanatory
gali vežti keleivius, prekes ir įvairius smulkius krovinius. notes:
Prireikus padeda keleiviams įlipti ir išlipti iš transporto
priemonės, pakrauna ir iškrauna prekes. Transporto
priemonę vairuoja laikydamasis kelių eismo taisyklių
reikalavimų Gali atlikti smulkųjį transporto priemonės
remontą, ją prižiūrėti, rinkti mokestį už suteiktas
paslaugas. Vairuotojas privalo imtis visų būtinų
priemonių savo ir keleivių saugumui kelionės metu
užtikrinti.

9332

Gyvulių, kurie traukia transporto priemones ir mechanizmus, vadeliotojai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gyvulių, kurie traukia transporto priemones ir
mechanizmus, vadeliotojai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gyvulių, kurie traukia transporto priemones ir
Explanatory
mechanizmus, vadeliotojai važnyčioja gyvulių
notes:
traukiamas transporto priemones ir veža keleivius, jų
bagažą ar prekes bei valdo gyvulių traukiamus
mechanizmus (dažniausiai žemės ūkio). Atliekamos
užduotys: (a) gyvulių kinkymas ir rišimas prie
transporto priemonės, mechanizmo ar padargo; (b)
prekių pakrovimas ir iškrovimas, pagalba keleiviams
įlipant ar išlipant iš transporto priemonės; (c) gyvulių
važnyčiojimas reikiama kryptimi, atsižvelgiant į kitų
transporto priemonių judėjimą ir eismo taisykles; (d)
mokesčio už paslaugas surinkimas; (e) gyvulių
važnyčiojimas; (f) gyvulių, įkinkytų į žemės ūkio ar kitus
padargus, važnyčiojimas; (g) nedidelių remonto darbų
atlikimas ir transporto priemonės geros būklės
palaikymas; (h) panašių užduočių atlikimas; (i)
vadovavimas kitiems darbuotojams. Čia priskiriamų
profesijų pavyzdžiai: 9332 01 Karjero vežimą
traukiančių kinkomųjų gyvulių vadeliotojas 9332 01
Kelių vežimą traukiančių kinkomųjų gyvulių
vadeliotojas 9332 03 Nevariklinės ūkio mašinos
vairuotojas

933201

Karjero vežimą traukiančių kinkomųjų gyvulių vadeliotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Karjero vežimą traukiančių kinkomųjų gyvulių
vadeliotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris vadelėmis valdo gyvulius, žemės
paviršiuje ar po žeme, kasyklose ar karjeruose
tempiančius vagonus. Gali prižiūrėti ir kinkyti gyvulius.
Gali padėti pakrauti ir iškrauti vagonus

Explanatory
notes:
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933202

Kelių vežimą traukiančių kinkomųjų gyvulių vadeliotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Kelių vežimą traukiančių kinkomųjų gyvulių
vadeliotojas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Asmuo, kuris vadelėmis valdo gyvulius, tempiančius
Explanatory
vežimą keleiviams ar prekėms vežti. Jis pakinko
notes:
gyvulius į vežimą, įlaipina keleivius arba padeda jiems
išlipti. Gyvulių tempiamą vežimą vairuoja
vadovaudamasis kelių eismo taisyklėmis. Prižiūri
vežimą, palaiko jo tinkamą techninę būklę. Gali surinkti
pinigus už vežimo paslaugas ir prižiūrėti kinkomuosius
gyvulius.

933203

Nevariklinės ūkio mašinos vairuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Nevariklinės ūkio mašinos vairuotojas

Description:

9333

Krovikai

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Krovikai

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Krovikai pakuoja, neša, pakrauna ir iškrauna baldus bei Explanatory
kitus namų apyvokos reikmenis, pakrauna ar iškrauna
notes:
laivų ar lėktuvų krovinius arba neša ir krauna prekes į
sandėlius. Atliekamos užduotys: (a) įstaigos ar namų
baldų, mechanizmų, prietaisų ir panašių prekių, kurias
reikia pervežti iš vienos vietos į kitą, pakavimas; (b)
pakraunamų ar iškraunamų prekių nešiojimas iš
sunkvežimių, vagonų, laivų ar lėktuvų; (c) grūdų, anglių,
smėlio ir panašių medžiagų krovimas ir iškrovimas ant
konvejerio takų, tiekiant jas vamzdynais ir pan.; (d)
pagrindinių krante esančių vamzdynų įrenginių
sujungimas žarnomis su baržų rezervuarais, tankeriais ir
kitais laivais, kad būtų galima perpumpuoti naftą,
skystąsias dujas ir kitus skysčius; (e) prekių nešimas į
sandėlius ir panašias patalpas bei tvarkingas krovimas;
(f) panašių užduočių atlikimas; (g) vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: 9333
01 Dokininkas 9333 02 Krovikas 9333 03 Baldų nešikas
9333 04 Krovinių nešikas

933301

Dokininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Dokininkas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Doko darbininkas, kuris krauna krovinius į laivus ir iš jų
iškrauna, rūšiuoja krovinius prieplaukoje arba
sandėliuose, juos sveria, matuoja, pažymi, atlieka kitus
laivų krovos darbus.

Explanatory
notes:
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933302

Krovikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Krovikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Darbininkas, kuris pakrauna įvairius krovinius į
geležinkelio vagonus, sunkvežimius ar kitas transporto
priemones ir iš jų iškrauna. Krovos darbus atlieka
rankiniu būdu arba naudodamas specialią įrangą.
Krovinius sukrauna saugiai, tvarkingai ir patogiai. Jei
reikia, suriša virvėmis, kad apsaugotų krovinį ir
transporto priemonės sienų dangą nuo pažeidimų.
Tikrina krovinių kiekį pagal važtaraščius, kvitus ar kitus
krovinių apskaitos dokumentus. Gali būti skiriamas
darbui pagal transporto priemonės ar krovinio rūšį.

Explanatory
notes:

933303

Baldų nešikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Baldų nešikas

Description:

933304

Krovinių nešikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Krovinių nešikas

Description:

933305

Lėktuvų krovikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Lėktuvų krovikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Darbininkas, kuris pakrauna krovinius ir keleivių bagažą Explanatory
į lėktuvus ir iš jų iškrauna. Krovinius ir keleivių bagažą
notes:
sudeda, atsižvelgdamas į jų matmenis, masę, rūšį ir
paskirties vietą. Vadovaujasi krovos darbų instrukcija.
Dirba rankiniu būdu arba kėlimo įranga. Oro uosto
teritorijoje krovinius veža elektriniais ar kitokiais
vežimėliais. Tikrina krovinius pagal dokumentus. Gali
perrišti krovinį virvėmis ar kita rišimo priemone, kad
apsaugotų nuo pažeidimų.

933306

Krovikas rūšiuotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Krovikas rūšiuotojas

Description:

933307

Baldų krovikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Baldų krovikas

Description:
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933308

Geležinkelio vagonų krovikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Geležinkelio vagonų krovikas

Description:

933309

Krovininių automobilių krovikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Krovininių automobilių krovikas

Description:

933310

Pagalbinis darbininkas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Pagalbinis darbininkas

Description:

933311

Uosto krovikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Uosto krovikas

Description:

933313

Maisto prekių nešiotojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Maisto prekių nešiotojas

Description:

933314

Prekių sandėlio nešikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Prekių sandėlio nešikas

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Darbininkas, kuris neša ir krauna prekes sandėliuose
Explanatory
turguose, didelėse parduotuvėse ir kitose prekybos
notes:
vietose. Nešioja prekes patalpų viduje, jas pakrauna į
vežimėlius ir iš jų iškrauna, perveža iš sandėlių į
prekybos sales, padeda ant lentynų arba į joms skirtas
vietas. Gali pakrauti ar iškrauti prekes iš autotransporto
priemonių ar vagonų, valdyti konvejerį, elevatorių ar
keltuvą, pakuoti, sverti ir ant pakuočių žymėti reikiamą
informaciją.

933315

Baldų perkraustytojas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Baldų perkraustytojas

Description:
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933316

Namų apyvokos reikmenų nešikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Namų apyvokos reikmenų nešikas

Description:

933319

Krovikas {mėsos perdirbimas}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Krovikas {mėsos perdirbimas}

Description:

933320

Krovikas {prekyba, krovinių vežimas}

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Krovikas {prekyba, krovinių vežimas}

Description:

933323

Žaliavų, gaminių, cheminių medžiagų ir gamybinių atliekų nešikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Žaliavų, gaminių, cheminių medžiagų ir gamybinių
atliekų nešikas

Description:

933324

Tiekimo sandėlio krovikas

Lygmuo:

5

Level:

5

Lygmens
pavadinimas:

Profesija

Level name:

Occupation

Pavadinimas:

Tiekimo sandėlio krovikas

Description:

0

Ginkluotosios pajėgos

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinė grupė

Level name:

Major group

Pavadinimas:

Ginkluotosios pajėgos

Description:

Aiškinamosios
pastabos:

Gnkluotųjų pajėgų nariai - tai asmenys, kurie tarnauja
Explanatory
ginkluotosiose pajėgose, taip pat eina pagalbinę
notes:
tarnybą savanoriškai ar privaloma tvarka, ir kurie negali
eiti civilinės tarnybos. Čia priskiriami nuolatiniai
armijos, laivyno, oro pajėgų ir kitos karinės tarnybos
nariai, taip pat šauktiniai, pašaukti į karinius mokymus
ar kitą tarnybą tam tikram laikotarpiui atsižvelgiant į
nacionalinius reikalavimus. Čia nepriskiriami: asmenys,
dirbantys valstybinių institucijų, susijusių su gynybos
klausimais civilinėse darbo vietose, policijoje (išskyrus
karinę policiją); muitinių inspektoriai ir sienos apsaugos
bei kitų ginkluotų civilinių tarnybų nariai; asmenys,
kurie, laikydamiesi nacionalinių reikalavimų, laikinai
pasitraukė iš civilinio gyvenimo trumpalaikiams
kariniams mokymams; ir karinių pajėgų rezervo nariai,
nepriklausantys aktyviajai tarnybai. Apibrėžiant šios
pagrindinės grupės visumą, kvalifikacijos lygis
nenurodomas.
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01

Ginkluotosios pajėgos

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogrupis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Ginkluotosios pajėgos

Description:

011

Ginkluotosios pajėgos

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Ginkluotosios pajėgos

Description:

0110

Ginkluotosios pajėgos

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogrupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Ginkluotosios pajėgos

Description:
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