
 

 
 

SMALININKŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 
DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRAVIMO MOKYMO, PRAKTINIO VAIRAVIMO 

ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMO, MOKYMO PROGRAMŲ IR MODULIŲ KAINŲ NUSTATYMO 

 
2022 m. spalio 17 d. Nr. V-235 

Smalininkai 

 

 Vadovaudamasi Mokyklos savivaldos tarybos 2022 m. spalio 17 d. posėdžio 

protokolo Nr. MT- 4 nutarimu: 

 n u s t a t a u transporto priemonių vairavimo mokymo, praktinio vairavimo įgūdžių 

tobulinimo, mokymo programų ir modulių kainas: 

1. Transporto priemonių vairavimo mokymas: 

1.1. „B“ kategorijos – 330,00 Eur; 

1.2. „B“ kategorijos mokyklos mokiniams – 270,00 Eur; 

1.3. „C“ kategorijos – 380,00 Eur; 

1.4. „CE“ kategorijos – 410,00 Eur; 

1.5. „C, CE“ kategorijos – 750,00 Eur.   

2. Praktinio vairavimo įgūdžių tobulinimo 1 valandos mokymas: 

2.1. „B“ kategorijos – 11,00 Eur; 

2.2. „C“ kategorijos – 26,00 Eur; 

2.3. „CE“ kategorijos – 28,00 Eur. 

3. Praktinio vairavimo įgūdžių tobulinimo 1 valandos mokymas mokyklos mokiniams: 

3.1. „B“ kategorijos – 9,00 Eur; 

3.2. „C“ kategorijos – 25,00 Eur; 

3.3. „CE“ kategorijos  – 27,00 Eur. 

4. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio 

mokymo programa – 80,00 Eur. 

5. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos, 

modulis: TR1 kategorijos traktorių vairavimas – 150,00 Eur. 

6. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos, 

modulis: TR2 kategorijos traktorių vairavimas – 150,00 Eur. 

7. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos, 

modulis: SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas -150,00 Eur. 

8. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos: 

TR1 kategorijos, TR2 kategorijos, SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas traktorių 

vairavimas, pasirinktinai du moduliai  – 220,00 Eur. 

9. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos: 

TR1 kategorijos, TR2 kategorijos SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas traktorių 

vairavimas, trys moduliai – 330,00 Eur. 

10. Savarankiškai pasiruošusių asmenų, Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo 

modulinės profesinio mokymo programos, modulių: TR1 kategorijos, TR2 kategorijos SZ 

kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas traktorių vairavimas, kompetencijų vertinimas 

(1 modulis) – 60,00 Eur. 

11. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos, 

modulių: TR1 kategorijos traktorių vairavimas, TR2 kategorijos traktorių vairavimas, SZ 

kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas, mokyklos mokiniams (1 modulis) – 110 Eur. 
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12. Ūkininkavimo pradmenų programa – 200,00 Eur. 

13. Savarankiškai pasiruošusių asmenų Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos 

kompetencijų vertinimas – 80,00 Eur. 

14. Sandėlio operatoriaus modulinės profesinio mokymo programos, modulis: 

Autokrautuvo eksploatavimas – 100,00 Eur. 

 15. P r i p a ž į s t u netekusiu galios direktoriaus 2021 m. spallio 25 d. įsakymą Nr. V-

201 „Dėl transporto priemonių vairavimo mokymo, praktinio vairavimo įgūdžių tobulinimo, 

mokymo programų ir modulių kainų nustatymo“. 
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