
AK-20/AK-20t E-20/E-20t M-20/M-20t SD-20/SD-20t SV-20/SV-20t SV-20ž/SV-20žt
1
2
3
4

5

Įsipareigojimų dokumentų 

tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje, ZOOM

6

Įsipareigojimų dokumentų 

tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje, VM

7

Įsipareigojimų dokumentų 

tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje, VM

1 8

Įsipareigojimų dokumentų 

tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje, ZOOM

Elektros įrenginių 

eksploatavimas, 110

2

Įsipareigojimų dokumentų 

tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje, VM

Elektros įrenginių 

eksploatavimas, 110

3

Įsipareigojimų dokumentų 

tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje, VM

Elektros įrenginių 

eksploatavimas, 110

Socialinės priežiūros paslaugų 

teikimas, VM

4

Žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo 

ir galios įrenginių instaliacijos 

įrengimas ir eksploatavimas, 

prijungimo linijų ir elektros energijos 

apskaitos įrenginių montavimas ir 

eksploatavimas, 110

Elektronikos komponentų ir įtaisų 

parinkimas ir sujungimas, 206 

Socialinės priežiūros paslaugų 

teikimas, ZOOM

5

Žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo 

ir galios įrenginių instaliacijos 

įrengimas ir eksploatavimas, 

prijungimo linijų ir elektros energijos 

apskaitos įrenginių montavimas ir 

eksploatavimas, 110

Elektronikos komponentų ir įtaisų 

parinkimas ir sujungimas, 206 

Socialinės priežiūros paslaugų 

teikimas, VM

6

Žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo 

ir galios įrenginių instaliacijos 

įrengimas ir eksploatavimas, 

prijungimo linijų ir elektros energijos 

apskaitos įrenginių montavimas ir 

Elektronikos komponentų ir įtaisų 

parinkimas ir sujungimas, 206 

Socialinės priežiūros paslaugų 

teikimas, ZOOM

7

Žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo 

ir galios įrenginių instaliacijos 

įrengimas ir eksploatavimas, 

prijungimo linijų ir elektros energijos 

apskaitos įrenginių montavimas ir 

eksploatavimas, 110

Elektronikos komponentų ir įtaisų 

parinkimas ir sujungimas, 206 

Socialinės priežiūros paslaugų 

teikimas, VM

AK-20/AK-20t E-20/E-20t M-20/M-20t SD-20/SD-20t SV-20/SV-20t SV-20ž/SV-20žt
1
2
3
4

5

Įsipareigojimų dokumentų 

tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje, ZOOM

6

Įsipareigojimų dokumentų 

tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje, VM
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16.15-20.15                                  

Plieninių lakštų jungčių 

sandūrinių siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu 

(pusautomačiu) apsauginių dujų 

aplinkoje , 106, 108/  Plieninių 

lakštų jungčių sandūrinių siūlių 

suvirinimas dujiniu būdu 106,108

16.15-20.15                                  

Plieninių lakštų jungčių 

sandūrinių siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu 

(pusautomačiu) apsauginių dujų 

aplinkoje , 106, 108/  Plieninių 

lakštų jungčių sandūrinių siūlių 

suvirinimas dujiniu būdu 106,108



7

Įsipareigojimų dokumentų 

tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje, VM

1 8

Įsipareigojimų dokumentų 

tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje, ZOOM

Elektros įrenginių 

eksploatavimas, 110

2

Įsipareigojimų dokumentų 

tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje, VM

Elektros įrenginių 

eksploatavimas, 110

Sąmoningas fizinio aktyvumo 

reguliavimas, 221

Sąmoningas fizinio aktyvumo 

reguliavimas, 221

Sąmoningas fizinio aktyvumo 

reguliavimas, 221

3

Įsipareigojimų dokumentų 

tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje, VM

Elektros įrenginių 

eksploatavimas, 110

Socialinės priežiūros paslaugų 

teikimas, VM

4

Žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo 

ir galios įrenginių instaliacijos 

įrengimas ir eksploatavimas, 

prijungimo linijų ir elektros energijos 

apskaitos įrenginių montavimas ir 

eksploatavimas, 110

Elektronikos komponentų ir įtaisų 

parinkimas ir sujungimas, 206 

Socialinės priežiūros paslaugų 

teikimas, ZOOM

5

Žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo 

ir galios įrenginių instaliacijos 

įrengimas ir eksploatavimas, 

prijungimo linijų ir elektros energijos 

apskaitos įrenginių montavimas ir 

eksploatavimas, 110

Elektronikos komponentų ir įtaisų 

parinkimas ir sujungimas, 206 

Socialinės priežiūros paslaugų 

teikimas, VM

6

Žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo 

ir galios įrenginių instaliacijos 

įrengimas ir eksploatavimas, 

prijungimo linijų ir elektros energijos 

apskaitos įrenginių montavimas ir 

eksploatavimas, 110

Elektronikos komponentų ir įtaisų 

parinkimas ir sujungimas, 206 

Socialinės priežiūros paslaugų 

teikimas, ZOOM

7

Žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo 

ir galios įrenginių instaliacijos 

įrengimas ir eksploatavimas, 

prijungimo linijų ir elektros energijos 

apskaitos įrenginių montavimas ir 

eksploatavimas, 110

Elektronikos komponentų ir įtaisų 

parinkimas ir sujungimas, 206 

Socialinės priežiūros paslaugų 

teikimas, VM

AK-20/AK-20t E-20/E-20t M-20/M-20t SD-20/SD-20t SV-20/SV-20t SV-20ž/SV-20žt
1
2
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1 8
Elektros įrenginių 

eksploatavimas, 110

2
Įsipareigojimų dokumentų 

tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje, ZOOM

Elektros įrenginių 

eksploatavimas, 110

3

Įsipareigojimų dokumentų 

tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje, VM

Elektros įrenginių 

eksploatavimas, 110

 Mechaninių įrenginių 

montavimas ir derinimas, 105

4

Buhalterinės apskaitos tvarkymas/ 

Įsipareigojimų dokumentų 

tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje, ZOOM

Žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo 

ir galios įrenginių instaliacijos 

įrengimas ir eksploatavimas, 

prijungimo linijų ir elektros energijos 

apskaitos įrenginių montavimas ir 

eksploatavimas, 110

 Mechaninių įrenginių 

montavimas ir derinimas, 105

Socialinės priežiūros paslaugų 

teikimas, ZOOM
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16.15-20.10                                   

Plieninių lakštų jungčių 

sandūrinių siūlių rankinis lankinis 

suvirinimas lydžiaisiais 

glaistytaisiais elektrodais/ 

Plieninių lakštų jungčių 

sandūrinių siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu nelydžiu volframo 

elektrodu apsauginių dujų 

aplinkoje, 106/108

16.15-20.10                                   

Plieninių lakštų jungčių 

sandūrinių siūlių rankinis lankinis 

suvirinimas lydžiaisiais 

glaistytaisiais elektrodais/ 

Plieninių lakštų jungčių 

sandūrinių siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu nelydžiu volframo 

elektrodu apsauginių dujų 

aplinkoje, 106/108

16.15-20.15                                  

Plieninių lakštų jungčių 

sandūrinių siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu 

(pusautomačiu) apsauginių dujų 

aplinkoje , 106, 108/  Plieninių 

lakštų jungčių sandūrinių siūlių 

suvirinimas dujiniu būdu 106,108

16.15-20.15                                  

Plieninių lakštų jungčių 

sandūrinių siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu 

(pusautomačiu) apsauginių dujų 

aplinkoje , 106, 108/  Plieninių 

lakštų jungčių sandūrinių siūlių 

suvirinimas dujiniu būdu 106,108



5

Buhalterinės apskaitos tvarkymas/ 

Įsipareigojimų dokumentų 

tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje, VM

Žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo 

ir galios įrenginių instaliacijos 

įrengimas ir eksploatavimas, 

prijungimo linijų ir elektros energijos 

apskaitos įrenginių montavimas ir 

eksploatavimas, 110

 Mechaninių įrenginių 

montavimas ir derinimas, 105

Socialinės priežiūros paslaugų 

teikimas, VM

6

Buhalterinės apskaitos tvarkymas/ 

Įsipareigojimų dokumentų 

tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje, ZOOM

Žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo 

ir galios įrenginių instaliacijos 

įrengimas ir eksploatavimas, 

prijungimo linijų ir elektros energijos 

apskaitos įrenginių montavimas ir 

eksploatavimas, 110

 Mechaninių įrenginių 

montavimas ir derinimas, 105

Socialinės priežiūros paslaugų 

teikimas, ZOOM

7

Buhalterinės apskaitos tvarkymas/ 

Įsipareigojimų dokumentų 

tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje, VM

Žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo 

ir galios įrenginių instaliacijos 

įrengimas ir eksploatavimas, 

prijungimo linijų ir elektros energijos 

apskaitos įrenginių montavimas ir 

eksploatavimas, 110

 Mechaninių įrenginių 

montavimas ir derinimas, 105

Socialinės priežiūros paslaugų 

teikimas, VM

AK-20/AK-20t E-20/E-20t M-20/M-20t SD-20/SD-20t SV-20/SV-20t SV-20ž/SV-20žt
1
2
3
4
5
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7

Įsipareigojimų dokumentų 

tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje, ZOOM

1 8

Įsipareigojimų dokumentų 

tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje, VM

Elektros įrenginių 

eksploatavimas, 110  Jutiklių parinkimas ir 

prijungimas, 206

2
Įsipareigojimų dokumentų 

tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje, ZOOM

Elektros įrenginių 

eksploatavimas, 110  Jutiklių parinkimas ir 

prijungimas, 206

3
Įsipareigojimų dokumentų 

tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje, VM

Elektros įrenginių 

eksploatavimas, 110  Jutiklių parinkimas ir 

prijungimas, 206

4

Įsipareigojimų dokumentų 

tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje, ZOOM

Žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo 

ir galios įrenginių instaliacijos 

įrengimas ir eksploatavimas, 

prijungimo linijų ir elektros energijos 

apskaitos įrenginių montavimas ir 

eksploatavimas, 110

 Jutiklių parinkimas ir 

prijungimas, 206

Socialinės priežiūros paslaugų 

teikimas, ZOOM

5

Įsipareigojimų dokumentų 

tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje, VM

Žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo 

ir galios įrenginių instaliacijos 

įrengimas ir eksploatavimas, 

prijungimo linijų ir elektros energijos 

apskaitos įrenginių montavimas ir 

eksploatavimas, 110

 Jutiklių parinkimas ir 

prijungimas, 206

Socialinės priežiūros paslaugų 

teikimas, VM

6

Žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo 

ir galios įrenginių instaliacijos 

įrengimas ir eksploatavimas, 

prijungimo linijų ir elektros energijos 

apskaitos įrenginių montavimas ir 

eksploatavimas, 110

 Jutiklių parinkimas ir 

prijungimas, 206

Bendrųjų socialinių paslaugų 

teikimas, ZOOM

7

Žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo 

ir galios įrenginių instaliacijos 

įrengimas ir eksploatavimas, 

prijungimo linijų ir elektros energijos 

apskaitos įrenginių montavimas ir 

eksploatavimas, 110

Bendrųjų socialinių paslaugų 

teikimas, VM

AK-20/AK-20t E-20/E-20t M-20/M-20t SD-20/SD-20t SV-20/SV-20t SV-20ž/SV-20žt
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16.15-20.10                                   

Plieninių lakštų jungčių 

sandūrinių siūlių rankinis lankinis 

suvirinimas lydžiaisiais 

glaistytaisiais elektrodais/ 

Plieninių lakštų jungčių 

sandūrinių siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu nelydžiu volframo 

elektrodu apsauginių dujų 

aplinkoje, 106/108

16.15-20.10                                   

Plieninių lakštų jungčių 

sandūrinių siūlių rankinis lankinis 

suvirinimas lydžiaisiais 

glaistytaisiais elektrodais/ 

Plieninių lakštų jungčių 

sandūrinių siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu nelydžiu volframo 

elektrodu apsauginių dujų 

aplinkoje, 106/108
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16.15-20.10                                   

Plieninių lakštų jungčių 

sandūrinių siūlių rankinis lankinis 

suvirinimas lydžiaisiais 

glaistytaisiais elektrodais/ 

Plieninių lakštų jungčių 

sandūrinių siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu nelydžiu volframo 

elektrodu apsauginių dujų 

aplinkoje, 106/108

16.15-20.10                                   

Plieninių lakštų jungčių 

sandūrinių siūlių rankinis lankinis 

suvirinimas lydžiaisiais 

glaistytaisiais elektrodais/ 

Plieninių lakštų jungčių 

sandūrinių siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu nelydžiu volframo 

elektrodu apsauginių dujų 

aplinkoje, 106/108
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4
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1 8
Elektros įrenginių 

eksploatavimas, 110

Samoningas fizinio aktyvumo 

reguliavimas, (VM)

Samoningas fizinio aktyvumo 

reguliavimas, (VM)

Samoningas fizinio aktyvumo 

reguliavimas, (VM)

2
Elektros įrenginių 

eksploatavimas, 110
Samoningas fizinio aktyvumo 

reguliavimas, (VM)

Samoningas fizinio aktyvumo 

reguliavimas, (VM)

Samoningas fizinio aktyvumo 

reguliavimas, (VM)

3
Bendrosios kompetencijos:  

Ekonomika ir verslumas, (VM)

Elektros įrenginių 

eksploatavimas, 110

Informacijos valdymas/ Bendrųjų 

socialinių paslaugų teikimas, 

ZOOM

4

Bendrosios kompetencijos:  

Ekonomika ir verslumas, (VM)

Žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo 

ir galios įrenginių instaliacijos 

įrengimas ir eksploatavimas, 

prijungimo linijų ir elektros energijos 

apskaitos įrenginių montavimas ir 

Elektronikos komponentų ir įtaisų 

parinkimas ir sujungimas, 206 

Informacijos valdymas/ Bendrųjų 

socialinių paslaugų teikimas, VM

5

Buhalterinės apskaitos tvarkymas/ 

Įsipareigojimų dokumentų 

tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje, VM

Žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo 

ir galios įrenginių instaliacijos 

įrengimas ir eksploatavimas, 

prijungimo linijų ir elektros energijos 

apskaitos įrenginių montavimas ir 

Elektronikos komponentų ir įtaisų 

parinkimas ir sujungimas, 206 

Informacijos valdymas/ Bendrųjų 

socialinių paslaugų teikimas, 

ZOOM

6

Buhalterinės apskaitos tvarkymas/ 

Įsipareigojimų dokumentų 

tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje, VM

Žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo 

ir galios įrenginių instaliacijos 

įrengimas ir eksploatavimas, 

prijungimo linijų ir elektros energijos 

apskaitos įrenginių montavimas ir 

Elektronikos komponentų ir įtaisų 

parinkimas ir sujungimas, 206 

Informacijos valdymas/ Bendrųjų 

socialinių paslaugų teikimas, VM

7

Buhalterinės apskaitos tvarkymas/ 

Įsipareigojimų dokumentų 

tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje, VM

Žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo 

ir galios įrenginių instaliacijos 

įrengimas ir eksploatavimas, 

prijungimo linijų ir elektros energijos 

apskaitos įrenginių montavimas ir 

eksploatavimas, 110

Elektronikos komponentų ir įtaisų 

parinkimas ir sujungimas, 206 

Informacijos valdymas/ Bendrųjų 

socialinių paslaugų teikimas, VM
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16.15-20.15                                  

Plieninių lakštų jungčių 

sandūrinių siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu 

(pusautomačiu) apsauginių dujų 

aplinkoje , 106, 108/  Plieninių 

lakštų jungčių sandūrinių siūlių 

suvirinimas dujiniu būdu 

106,108/ Plieninių lakštų jungčių 

sandūrinių siūlių rankinis lankinis 

suvirinimas lydžiaisiais 

glaistytaisiais elektrodais/ 

Plieninių lakštų jungčių 

sandūrinių siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu nelydžiu volframo 

elektrodu apsauginių dujų 

aplinkoje, 106/108
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16.15-20.15                                  

Plieninių lakštų jungčių 

sandūrinių siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu 

(pusautomačiu) apsauginių dujų 

aplinkoje , 106, 108/  Plieninių 

lakštų jungčių sandūrinių siūlių 

suvirinimas dujiniu būdu 

106,108/ Plieninių lakštų jungčių 

sandūrinių siūlių rankinis lankinis 

suvirinimas lydžiaisiais 

glaistytaisiais elektrodais/ 

Plieninių lakštų jungčių 

sandūrinių siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu nelydžiu volframo 

elektrodu apsauginių dujų 

aplinkoje, 106/108


