
 
 

JONIŠKIO ŢEMĖS ŪKIO MOKYKLOS 

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL ASMENS ANKSČIAU ĮGYTŲ TRAKTORIŲ IR SAVAEIGIŲ MAŠINŲ 

VAIRUOTOJŲ (TRAKTORININKŲ) KOMPETENCIJŲ VERTINIMO 

ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS  

PATVIRTINIMO 

 

2013 m. geguţės 3 d.  Nr. SK-        (1.8)      

Joniškis 

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro 2009 m. liepos 10 d. 

įsakymo Nr.3D-498 „Dėl traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo ir 

teisės vairuoti šias transporto priemones įgijimo taisyklių bei traktorių ir savaeigių mašinų 

vairuotojų (traktorininkų) paţymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ ir jo 

pakeitimais (Ţin. 2009, Nr.118-5091; 2010, Nr.35-1674; Ţin. 2011, Nr.9-412), aktualia redakcija 

ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gruodţio 11 d. įsakymu Nr.V-1710 

„Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu aprašu: 

1. T v i r t i n u asmens anksčiau įgytų traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų 

(traktorininkų) kompetencijų vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarką 

(pridedama). 

2. P r i p a ţ į s t u netekusiu galios 2011 m. vasario 2 d. įsakymą Nr.SK-56 „Dėl 

tarktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) egzamino eksternu tvarkos 

Joniškio ţemės ūkio mokykloje patvirtinimo“. 

  

 

 

 

 

Direktorius                    Liudas Jonaitis

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Agamalijev 
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                                                                          PATVIRTINTA 

                                                                          Joniškio ţemės ūkio mokyklos 

       Direktoriaus 2013 m. geguţės 3 d.  

                                                                          įsakymu Nr. SK-        (1.8) 

 

 

ASMENS ANKSČIAU ĮGYTŲ TRAKTORIŲ IR SAVAEIGIŲ MAŠINŲ VAIRUOTOJŲ 

(TRAKTORININKŲ) KOMPETENCIJŲ VERTINIMO ORGANIZAVIMO IR 

VYKDYMO TVARKA  

 

I. BENROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Asmens anksčiau įgytų traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) (toliau - 

traktorininkų) kompetencijų vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarka (toliau – tvarka) 

reglamentuoja asmenų, pageidaujančių įsivertinti anksčiau (jei mokėsi pagal formaliojo, 

neformaliojo profesinio mokymo programas ar programos dalį (modulį), darbo veiklos arba 

savišvietos būdu) įgytas TR1, TR2 ir/ar SZ kategorijos traktorininkų kompetencijas ir įgyti 

kvalifikaciją, suteikiančią teisę vairuoti atitinkamos kategorijos traktorius ar/ir savaeiges 

mašinas, tvarką Joniškio ţemės ūkio mokykloje (toliau – mokykla). 

 2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 

2012 m. gruodţio 11 d. įsakymu Nr. V-1710 „Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Ţemės ūkio ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymu 

Nr.3D-498 „Dėl traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo ir teisės 

vairuoti šias transporto priemones įgijimo taisyklių bei traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų 

(traktorininkų) paţymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ ir jo pakeitimais (Ţin. 

2009, Nr.118-5091; 2010, Nr.35-1674; Ţin. 2011, Nr.9-412).  

 

II. ASMENS ANKSČIAU ĮGYTŲ KOMPTENCIJŲ VERTINIMO ORGANIZAVIMO IR 

VYKDYMO TVARKA 

 

3. Asmenims, pageidaujantiems įsivertinti anksčiau įgytas TR1 ir (ar) TR2, SZ 

kategorijos traktorininko kompetencijas ir įgyti atitinkamos kategorijos kvalifikaciją, mokykloje 

organizuojamos konsultacijos teorinių ir praktinių ţinių įvertinimui. Vertinamas kiekvienas 

programoje numatytas dalykas. Atsiţvelgiant į traktorininko mokymo progamas numatoma 

konsultacijų trukmė (akademinių valandų): TR1 kategorijos – 24 ak.val., TR2 kategorijos – 12 

ak.val. ir SZ kategorijos – 12 ak.val. 

 4. Įsivertinti anksčiau įgytas kompetencijas, siekiant gauti kvalifikacijos paţymėjimą, 

suteikiantį vairuoti TR1 ir (ar) TR2 traktorius SZ kategorijos savaeiges ţemės ūkio mašinas, gali 

laikyti: 

4.1. ūkininkai ir jų šeimų nariai, kiti ţemės ūkio veikla uţsiimantys asmenys, turintys 

reikiamų praktinių ţinių dirbti su traktoriais; 

4.2. asmenys, turintys motorinių transporto priemonių vairuotojų paţymėjimus, 

suteikiančius teisę vairuoti C1, C, C1E, CE, D, D1, DE arba D1E kategorijų 

motorines transporto priemones bei turintys reikiamų praktinių ţinių dirbti su 

traktoriais; 

4.3. asmenys, turintys motorinių transporto priemonių vairuotojų paţymėjimus, 

suteikiančius teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones savišvietos 

būdu gali laikyti  tik TR1 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) 

kvalifikacinius egzaminus. 

 5. Įsivertinti anksčiau įgytas kompetencijas (jei mokėsi pagal formaliojo, neformaliojo 

profesinio mokymo programas ar programos dalį (modulį), darbo veiklos arba savišvietos būdu) 

negali asmenys, neturintys jokio motorinės transporto priemonės vairuotojo paţymėjimo ir 



neturintys reikiamų praktinių įgūdţių dirbti su traktoriais. Šie asmenys lanko mokymo kursus 

bendra tvarka pagal Programos „Leader“ ir ţemdirbių mokymo metodikos centro patvirtintas 

TR1 kategorijos (160 val.) ir TR2 kategorijos (40 val.) traktorių vairuotojų (traktorininkų) bei SZ 

kategorijos  savaeiges ţemės ūkio mašinų (40 val.) mokymo programas. 

 6. Į mokykloje organizuojamas konsultacijas ţinių įvertinimui, siekiant įgytį TR1, TR2 

ar/ir SZ kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) kvalifikaciją priimami asmenys, sulaukę 

Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro 2003 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr.3D-499 „Dėl 

traktorių ir savaeigių mašinų, kurios nepriskiriamos automobiliams, kategorijų ir minimalaus 

vairuotojų amţiaus patvirtinimo“ (Ţin., 2009, Nr. 85-3609), nustatyto amţiaus.  

 7. Asmenys, siekiantys įsivertinti anksčiau įgytas kompetencijas ir įgyti teisę vairuoti 

pageidaujamos kategorijos traktorius ar/ir savaeiges ţemės ūkio mašinas,  mokyklos direktoriui 

pateikia prašymą (1 priedas).  Su prašymu pateikiami šie dokumentai: 

 7.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 

 7.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos 

galiojanti vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė paţyma; 

 7.3. viena fotonuotrauka (3×4 cm);  

 7.4. dokumentą, patvirtinantį jo atitikimą vienai iš 4 punkte nurodytų grupių; 

 7.5. dokumentą, patvirtinantį jo praktinius įgūdţius (2 priedas); 

 7.6. apmokėjimą, uţ asmens įgytų kompetencijų vertinimą, patvirtinantis dokumentas 

(apmokėjimo kvitas, mokėjimo išrašas).  

8. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas vykdomas susidarius ne maţesnei, kaip 10 

ţmonių grupei. 

9. Mokestis, uţ asmens įgytų kompetencijų vertinimą, nustatytas mokyklos direktoriaus 

įsakymu, mokamas pavedimu arba grynais į mokyklos kasą. 

 10. Asmens įgytų kompetencijų vertinimą vykdo Lietuvos Respublikos Ţemės ūkio rūmų 

direktoriaus įsakymu paskirta kompetencijų vertinimo komisija.  

 11. Asmeniui, baigusiam mokykloje kvalifikacijai įgyti skirtą formaliojo profesinio 

mokymo programą ir gavusiam profesinio mokymo pažymėjimą (kodas 3101) ir kompetencijų 

vertinimo institucijoje (LR Ţėmės ūkio rūmai) gavusiam kompetencijų įvertinimo pažymėjimą 

(kodas 3107), mokykla išduoda kvalifikacijos pažymėjimą (kodas 4111) ir traktoriaus ir 

savaieigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimą (k.2112). 

 12. Išduodami Traktorininko paţymėjimai registruojami Traktoriaus ir savaeigės 

mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimų registravimo žurnale. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 13. Visų tvarkoje išvardytų kvalifikacijos ir mokymosi paţymėjimų dokumentų blankai, 

jų apskaitos ţurnalai ir dokumentai, kuriais remiantis blankai gauti ir išduoti, neišduoti 

dokumentai, dokumentai, susiję su jų išdavimu, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir 

archyvų įstatymo (Ţin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka. 

 14. Kilus ginčams dėl asmens anksčiau įgytų kompetencijų vertinimo organizavimo ir 

vykdymo tvarkos, vertinimo procedūroje dalyvavusių asmenų raštiškus apeliacinius prašymus 

priima LR Ţemės ūkio rūmų sudaryta apeliacinė komisija. 

 

_____________________________ 

 

 

   

 

 

 



Traktorių ir savaeigių mašinų 

vairuotojų (traktorininkų) asmens 

įgytų kompetencijų ţinių vertinimo 

organizavimo ir vykdymo tvarkos 

1 priedas 

 

(Asmens, siekiančio įsivertinti anksčiau įgytas kompetencijas prašymo forma) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(asmens vardas, pavardė) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(asmens deklaruojama gyvenamoji vieta) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(asmens paso serija, numeris, išdavimo data, asmens kodas, kontaktinis telefonas) 

 

 

 

Joniškio ţemės ūkio mokyklos  

Direktoriui 

 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL ANKSČIAU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO  

IR ATITINKAMOS KVALIFIKACIJO ĮGYJIMO 

 

_____________ 
(data) 

Joniškis 

 

 

 Vadovaujantis LR ţemės ūkio ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymo Nr.3D-498 „Dėl 

traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo ir teisės vairuoti šias transporto 

priemones įgijimo taisyklių bei traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) 

paţymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ ir jo pakeitimais prašau leisti įsivertinti 

anksčiau įgytas TR1, TR2, SZ kategorijos traktoriaus vairuotojo (traktorininko) kompetencijas ir 
  (reikalingą pabraukti) 

 įgyti atitinkamą kvalifikaciją. 

PRIDEDAMA: 

1. Pasas arba tapatybės kortelė(kopija); 

2. Vairuotojo ar traktorininko paţymėjimas (kopija) arba dokumentas, patvirtinantis 

praktinius įgydţius pageidaujamoms kompetencijoms vertinti ir kvalifikacijai įgyti; 

3. Medicininė paţyma forma Nr.083-1/a (ţyma 2 gr. kitos transporto priemonės, kopija); 

4. 1 fotonuotrauka. 

 

 

 

______________________ 
            (asmens vardo raidė, pavardė, parašas) 

 

 

 



Traktorių ir savaeigių mašinų 

vairuotojų (traktorininkų) asmens 

įgytų kompetencijų ţinių vertinimo 

organizavimo ir vykdymo tvarkos 

2 priedas 

 

(Dokumento, patvirtinančio praktinius įgūdţius pageidaujamoms kompetencijoms vertinti 

ir kvalifikacijai įgyti forma) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(ūkio subjekto pavadinimas, identifikacijos kodas) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(ūkio subjekto adresas, kontaktai) 

 

 

 

 

Joniškio ţemės ūkio mokyklos 

Direktoriui 

 

 

 

PAŢYMA 

APIE ASMENS, SIEKIANČIO ĮSIVERTINI ANKSČIAU ĮGYTAS KOMPETENCIJAS  

IR ĮGYTI ATITINKAMĄ KVALIFIKACIJĄ , PRAKTINIUS ĮGŪDŢIUS 

 

_____________ 
(data) 

_____________ 
(dokumeto sudarymo vieta) 

 

 

 

 Paţymiu, kad ____________________________________________________________  
                                                     (asmens, siekančio įsivertinti anksčiau įgytas kompetencijas vardas pavardė, asmens kodas) 

geba valdyti ir kontroliuoti ______________ kategorijos traktorių/ius ir jų agregatų darbą. Turi 
                    (kategoriją įrašyti) 

praktinių įgūdţių paruošiant traktorius ir ţemės ūkio mašinas laikymui bei darbui, eksploatuojant 

agregatus. Moka sudaryti traktorinius transporto junginius ir dirbti su jais. Geba sumontuoti 

specialius mechanizmus, konstrukcijas, atlikti reguliavimo, diagnostikos, techninio aptarnavimo, 

dirvos dirbimo, sėjos, augalų prieţiūros, derliaus nuėmimo darbus. 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
            (ūkio subjektui atstovaujančio asmens  vardo 

raidė, pavardė, parašas ir/ar A.V.) 

 

 


