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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL AKREDITACIJOS SUTEIKIMO LIETUVOS VAIRUOTOJŲ RENGIMO ĮSTAIGŲ 

ASOCIACIJAI 
 
 

2012 m. gruodžio 31 d.  Nr. V-1767 
Vilnius 

 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 
98-2478; 2007, Nr. 43-1627; 2009, Nr. 93-3973; 2010, Nr. 67-3338; 2011, Nr. 86-4140) 22 
straipsnio 1 dalies 16 punktu, Reikalavimų kompetencijų vertinimo institucijoms ir jų akreditavimo 
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 132 
(Žin., 2012, Nr. 18-799), 14.1 ir 15 punktais ir atsižvelgdamas į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo 
plėtros centro 2012 m. gruodžio 5 d. teikimą Nr. V7-387, 

s u t e i k i u  akreditaciją Lietuvos vairuotojų rengimo įstaigų asociacijai (buveinė – J. 
Basanavičiaus g. 23A, 36205 Panevėžys) ir teisę vertinti asmens įgytas kompetencijas pagal 
kompetencijų  (pagal kvalifikacijas) sąrašą (priedas). 

 
 

 
 
Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis 
 
 
 
      



 
Lietuvos Respublikos  
švietimo ir mokslo ministro  
2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo 
Nr.V-1767    
priedas 

 
KOMPETENCIJŲ (PAGAL KVALIFIKACIJAS), KURIAS VERTINTI SUTEIKIAMA 
TEISĖ LIETUVOS VAIRUOTOJŲ RENGIMO ĮSTAIGŲ ASOCIACIJAI, SĄRAŠAS 

 
Kvalifikacija Kompetencijos 

1. Vairuotojo pradinė 
profesinė kvalifikacija 
vežti keleivius 
komerciniais tikslais 

1. Išmanyti transporto priemonių kinematinių grandinių charakteristikas. 
2. Išmanyti transporto priemonių valdymo sistemas, jų charakteristikas ir 
veikimą. 
3. Išmanyti ekonomiško (ekologiško) transporto priemonių vairavimo 
ypatumus. 
4. Mokėti tinkamai vertinti avarines situacijas. 
5. Žinoti rizikas, kurias kelia eismas, vairuotojo darbo sąlygos. 
6. Išmanyti su kelių transportu susijusių socialinių ir keleivių vežimo 
teisės aktų reikalavimus. 
7. Gebėti organizuoti keleivių įlaipinimą, susodinimą ir saugos 
užtikrinimą. 
8. Gebėti saugiai, racionaliai ir ekonomiškai vežti keleivius D1, D, D1E ir 
DE kategorijų motorinėmis transporto priemonėmis. 

2. Vairuotojo pradinė 
profesinė kvalifikacija 
vežti krovinius 
komerciniais tikslais 

1. Išmanyti transporto priemonių kinematinių grandinių charakteristikas. 
2. Išmanyti transporto priemonių valdymo sistemas, jų charakteristikas ir 
veikimą. 
3. Išmanyti ekonomiško (ekologiško) transporto priemonių vairavimo 
ypatumus. 
4. Mokėti tinkamai vertinti avarines situacijas. 
5. Žinoti rizikas, kurias kelia eismas, vairuotojo darbo sąlygos. 
6. Išmanyti su kelių transportu susijusių socialinių ir keleivių vežimo 
teisės aktų reikalavimus. 
7. Gebėti organizuoti transporto priemonės pakrovimą ir krovinių 
tvirtinimą. 
8. Gebėti saugiai, racionaliai ir ekonomiškai vežti krovinius  C1, C, C1E 
ir CE kategorijų motorinėmis transporto priemonėmis. 
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