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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, SZ ir SM kategorijos traktorininkų kompetencijas ir įgyti 

kvalifikaciją, suteikiančią teisę vairuoti atitinkamos kategorijos traktorius ar/ir savaeiges 
mašinas, tvarką Vilniaus agroekologiojos mokymo centre (toliau – Centras).  

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 
2015 m. sausio14d. įsakymu Nr. V-15„Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Žemės 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) 
pažymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ ir jo pakeitimais (LR žemės ūkio 

ministro 2017m.liepos 20d. įsakymas Nr.3D-481). 

 

II. ASMENS ANKSČIAU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO ORGANIZAVIMO 

IRVYKDYMO TVARKA 

 

 

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

kategorijos traktorininko kompetencijas ir įgyti atitinkamos kategorijos kvalifikaciją, Centre 
organizuojamos konsultacijos teorinių ir praktinių žinių įvertinimui. Vertinamas kiekvienas 

programoje numatytas dalykas. Atsižvelgiant į traktorininko mokymo programas numatoma 

konsultacijų trukmė (akademinių valandų): TR1 kategorijos – 16 ak.val., TR2 kategorijos – 8 
ak.val., SZ kategorijos – 8 ak.val. ir SM kategorijos-10 ak. val.  

4. Įsivertinti anksčiau įgytas kompetencijas, siekiant gauti kvalifikacijos pažymėjimą, 
suteikiantį vairuoti TR1 ir (ar) TR2 traktorius SZ kategorijos savaeiges žemės ūkio mašinas, SM 
kategorijos savaeiges ne žemės ūkio mašinas gali laikyti:  

4.1. ūkininkai ir jų šeimų nariai, kiti žemės ūkio veikla užsiimantys asmenys, turintys 
reikiamų praktinių žinių dirbti su traktoriais;  
4.2. asmenys, turintys motorinių transporto priemonių vairuotojų pažymėjimus, 
suteikiančius teisę vairuoti C1, C, C1E, CE, D, D1, DE arba D1E kategorijų 
motorines transporto priemones bei turintys reikiamų praktinių žinių dirbti su 
traktoriais;  
4.3. asmenys, jei mokėsi pagal formaliojo, neformaliojo profesinio mokymo 
programas ar programos dalį(modulį), darbo veiklos arba savišvietos būdu.  



 
     5. Į Centre organizuojamas konsultacijas žinių įvertinimui, siekiant įgyti TR1, TR2, SZ ir SM 
kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) kvalifikaciją priimami asmenys, sulaukę Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr.3D-499 „Dėl traktorių ir 
savaeigių mašinų, kurios nepriskiriamos automobiliams, kategorijų ir minimalaus vairuotojų 
amžiaus patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 85-3609), nustatyto amžiaus.  

6. Asmenys, siekiantys įsivertinti anksčiau įgytas kompetencijas ir įgyti teisę vairuoti 
pageidaujamos kategorijos traktorius ar/ir savaeiges žemės ūkio mašinas, Centro direktoriui pateikia 
prašymą. Su prašymu pateikiami šie dokumentai:  

6.1 asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;  
6.2 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos galiojanti 
vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma;  
6.3 viena fotonuotrauka (3×4 cm);  
6.4 apmokėjimą už asmens įgytų kompetencijų vertinimą, patvirtinantis dokumentas 
(apmokėjimo kvitas, mokėjimo išrašas).  

      7.  Asmens įgytų kompetencijų vertinimas vykdomas susidarius ne mažesnei, kaip 15 žmonių 
grupei.  

8. Mokestis už asmens įgytų kompetencijų vertinimą, nustatytas Centro direktoriaus 

įsakymu, mokamas pavedimu arba grynais į Centro kasą.  
9. Asmens įgytų kompetencijų vertinimą vykdo Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmų 

direktoriaus įsakymu paskirta kompetencijų vertinimo komisija.  
10. Asmeniui, baigusiam Centre kvalifikacijai įgyti skirtą formaliojo profesinio mokymo 

programą ir gavusiam profesinio mokymo pažymėjimą (kodas 3101), įsivertinusiems anksčiau įgytas 
kompetencijas Centras išduoda kvalifikacijos pažymėjimą (kodas 3105) ir traktoriaus ir savaeigės 
mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimą (k.2112).  

11. Išduodami Traktorininko pažymėjimai registruojami Traktoriaus ir savaeigės mašinos 
vairuotojo (traktorininko) pažymėjimų registravimo žurnale. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Visų tvarkoje išvardytų kvalifikacijos ir mokymosi pažymėjimų dokumentų blankai, jų 
apskaitos žurnalai ir dokumentai, kuriais remiantis blankai gauti ir išduoti, neišduoti dokumentai, 
dokumentai, susiję su jų išdavimu, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 
(Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.  

13. Kilus ginčams dėl asmens anksčiau įgytų kompetencijų vertinimo organizavimo ir 
vykdymo tvarkos, vertinimo procedūroje dalyvavusių asmenų raštiškus apeliacinius prašymus 
priima LR Žemės ūkio rūmų sudaryta apeliacinė komisija. 

 
 


