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TRAKTORININKŲ MOKYMO PROGRAMAS GRAFIKAS (atnaujinta 2019-08-19) 
 

 

Mokymo 

kurso 

pradžia - 

pabaiga 

(MMMM-mm-

dd – 

MMMM-mm-
dd) 

 

 

Mokymo 

programos 

pavadinimas 

(valstybinis kodas, 
trukmė (val.)) 

Mokymo 

institucijos 

pavadinimas ir 

adresas 

(gatvės 

pavadinimas, 

namo numeris, 
miesto rajono 

pavadinimas ar 

kt.) 

Praktinio mokymo 

vieta, adresas 

(sektorinis praktinio 

mokymo centras, 
darbdavio įmonė, 

dirbtuvės, 

poligonas, ūkininko 
ūkis ar kt., adresas) 

Teorinių žinių 

vertinimo data, laikas 

ir vieta 

(MMMM-mm-dd, 
__val., adresas) 

 

Praktinių gebėjimų 

vertinimo data, laikas 

ir vieta 

(MMMM-mm-dd, 
__val., adresas) 

 

Vieno asmens 

vertinimo 

įkainis, Eur 

(teorinių žinių 
vertinimas___, 

praktinių 

gebėjimų 
vertinimas___) 

 

 

Papildoma 

informacija 

(Atsakingas 

asmuo  (vardas 
ir pavardė, 

telefono nr., el. 

paštas); 
Mokymo būdai 

(auditorinis, 

savišvieta, 

nurodant kaip 
vykdomos 

konsultacijos ir 

praktiniai 
užsiėmimai)) 

 Liepos  mėn. 

2019-07-29  – 

2019-08-23 

SM kategorijos 

savaeigių  mašinų 
vairuotojo 

(traktorininko) 

mokymo programa, 

kodas 262104107,  
100 val. 

 

TR1 kategorijos 
traktorių 

vairuotojų(traktorin

inkų) mokymo 

programa, kodas 
262104105, 160 

val. 

Antano 

Bražaičio įmonė  

V.Kudirkos sk.2, 

Kalvarija  

Antano Bražaičio 

ūkis, mokymo 
aikštelė.  

Suvalkų g. 105 

  

 
 

2019-08-23 d. 10:00 val., 

mokymo klasė 
 Laisvės g.1 

 

 

. 
 

 

 

2019-08-23 d. 12:00 val. 
Suvalkų g. 105 

Vieno mokinio 

kursų kaina 120,00 

eur* 

120,00 eur** 

* - kursų kaina, 

įskaitant 

praktinius ir 

teorinius 

užsiėmimus bei 

egzaminus 

** - kursų kaina, 

įskaitant 
konsultacijas bei 

egzaminus, 

asmenims 

besimokantiems 

savišvietos būdu 

Antanas Bražaitis 

 tel. 8 69988498, 
el.p. 

brazaitis.k@gm

ail .com 

Mokymo forma 
ir būdas 

grupinis-

kasdieninis, 
savišvieta, 

konsultacijos 

derinamos su 

mokiniais 

mailto:brazaitis.k@gmail
mailto:brazaitis.k@gmail
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Rugpjūčio mėn. 

2019-08-01 – 

2019-08-21 

TR 1 kategorijos 

traktorių vairuotojų 

(traktorininkų) 

mokymo programa, 
kodas 262104105, 

160 val.; 

TR2 kategorijos 
traktorių vairuotojų 

(traktorininkų) 

mokymo programa, 
kodas 262104115, 

200 val.; 

SZ kategorijos 

savaeigių žemės 
ūkio mašinų 

vairuotojų 

(traktorininkų) 
mokymo programa, 

kodas 262104108, 

200 val. 

UAB Mokymo 

centras 

„Automobilis“, 

Sporto g. 9, 
Raseiniai 

UAB Mokymo 

centras 

„Automobilis“, 

Sporto g. 9 

2019-08-21, 10:00 val., 

Sporto g. 9 

2019-08-21, 11:30 val., 

Sporto g. 9 

55**Pastaba: 

vieno asmens 

vertinimo įkainis 

gali keistis 

priklauso nuo 

laikomų 

kategorijų, 

taikomos 

nuolaidos dydžio 

ir pan. 

Egzaminus 
vykdysime 

susirinkus 

grupėms 

 

Živilė Mankutė 

tel. 8 685 81913,  

el.p. 

automobilis@g
mail.com, 

Mokymo būdas 

– savišvieta, 
konsultacijų 

laikas derinamas 

su mokiniais.  
Egzamino metu 

bus galima 

laikyti kelias 

kategorijas –  
TR1+TR2, 

TR1+TR2+SZ, 

TR2+SZ, 
TR1+SZ 

2019-08-08 – 
2019-08-28 

TR 1 kategorijos 
traktorių vairuotojų 

(traktorininkų) 

mokymo programa, 
kodas 262104105, 

160 val.; 

TR2 kategorijos 

traktorių vairuotojų 
(traktorininkų) 

mokymo programa, 

kodas 262104115, 
200 val.; 

SZ kategorijos 

savaeigių žemės 
ūkio mašinų 

vairuotojų 

(traktorininkų) 

UAB Mokymo 

centras 

„Automobilis“, 

Sporto g.9, 
Raseiniai 

UAB Mokymo 
centras 

„Automobilis“, 

Sporto g. 9 

2019-08-28, 10:00 val., 
Sporto g. 9 

2019-08-28, 11:30 val., 
Sporto g. 9 

55**Pastaba: 

vieno asmens 
vertinimo įkainis 

gali keistis 

priklauso nuo 

laikomų 

kategorijų, 

taikomos 

nuolaidos dydžio 

ir pan. 

Egzaminus 

vykdysime 

susirinkus 

grupėms 

 

Živilė Mankutė 
tel. 8 685 81913,  

el.p. 

automobilis@g
mail.com, 

Mokymo būdas 

– savišvieta, 

konsultacijų 
laikas derinamas 

su mokiniais.  

Egzamino metu 
bus galima 

laikyti kelias 

kategorijas –  
TR1+TR2, 

TR1+TR2+SZ, 

TR2+SZ, 

mailto:automobilis@gmail.com
mailto:automobilis@gmail.com
mailto:automobilis@gmail.com
mailto:automobilis@gmail.com
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mokymo programa, 
kodas 262104108, 

200 val. 

TR1+SZ 

2019-08-10 – 

2019-08-31 

SM kategorijos 

savaeigių mašinų 
vairuotojo 

(traktorininko) 

mokymo programa, 
II modulis „Dangų 

įrengimo ir 

remonto mašinos“, 
kodas 262104107. 

Programos trukmė - 

100 val., 

mokymasis 
savišvietos būdu. 

UAB Mokymo 

centras 

„Automobilis“, 

Sporto g. 9, 

Raseiniai 

UAB Mokymo 

centras 
„Automobilis“, 

Sporto g. 9 

2019-08-31, 10:00 val., 

Sporto g. 9 

2019-08-31, 11:30 val.,  

Sporto g. 9 

100**Pastaba: 

vieno asmens 

vertinimo įkainis 

gali keistis 

priklauso nuo 
laikomų 

kategorijų, 

taikomos 

nuolaidos dydžio 

ir pan. 

Egzaminus 

vykdysime 

susirinkus 

grupėms 

Živilė Mankutė, 

tel. 8 685 81913,  
el.p. 

automobilis@g

mail.com, 
Mokymo būdas 

– savišvieta, 

konsultacijų 
laikas derinamas 

su mokiniais 

2019-08-10 – 
2019-08-31 

TR 1 kategorijos 
traktorių vairuotojų 

(traktorininkų) 

mokymo programa, 
kodas 262104105, 

160 val.; 

TR2 kategorijos 
traktorių vairuotojų 

(traktorininkų) 

mokymo programa, 

kodas 262104115, 
200 val.; 

SZ kategorijos 

savaeigių žemės 
ūkio mašinų 

vairuotojų 

(traktorininkų) 
mokymo programa, 

kodas 262104108, 

200 val. 

UAB Mokymo 

centras 

„Automobilis“, 

Sporto g. 9, 
Raseiniai 

UAB Mokymo 
centras 

„Automobilis“, 

Sporto g. 9 

2019-08-31, 10:00 val., 
Sporto g. 9 

2019-08-31, 11:30 val., 
Sporto g. 9 

55**Pastaba: 

vieno asmens 

vertinimo įkainis 

gali keistis 

priklauso nuo 

laikomų 

kategorijų, 

taikomos 

nuolaidos dydžio 

ir pan. 

Egzaminus 

vykdysime 
susirinkus 

grupėms 

 

Živilė Mankutė 
tel. 8 685 81913,  

el.p. 

automobilis@g
mail.com, 

Mokymo būdas 

– savišvieta, 
konsultacijų 

laikas derinamas 

su mokiniais.  

Egzamino metu 
bus galima 

laikyti kelias 

kategorijas –  
TR1+TR2, 

TR1+TR2+SZ, 

TR2+SZ, 
TR1+SZ 

mailto:automobilis@gmail.com
mailto:automobilis@gmail.com
mailto:automobilis@gmail.com
mailto:automobilis@gmail.com
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2019-08-19 – 
2019-09-04 

TR 1 kategorijos 
traktorių 

vairuotojų 

(traktorininkų) 
mokymo programa, 

kodas 262104105, 

160 val.; 

TR2 kategorijos 
traktorių vairuotojų 

(traktorininkų) 

mokymo programa, 
kodas 262104115, 

200 val.; 

SZ kategorijos 

savaeigių žemės 
ūkio mašinų 

vairuotojų 

(traktorininkų) 
mokymo programa, 

kodas 262104108, 

200 val. 

UAB Mokymo 

centras 

„Automobilis“, 

Sporto g. 9, 
Raseiniai 

UAB Mokymo 
centras 

„Automobilis“, 

Sporto g. 9  

2019-09-04, 10:00 val., 
Sporto g. 9  

2019-09-04, 11:30 val. 
Sporto g. 9  

55**Pastaba: 

vieno asmens 

vertinimo įkainis 

gali keistis 

priklauso nuo 
laikomų 

kategorijų, 

taikomos 

nuolaidos dydžio 

ir pan. 

Egzaminus 

vykdysime 

susirinkus 

grupėms 

 

Lina Giedraitė 
tel. 8 685 81913,  

el.p. 

automobilis@g
mail.com, 

Mokymo būdas 

– savišvieta, 

konsultacijų 
laikas derinamas 

su mokiniais.  

Egzamino metu 
bus galima 

laikyti kelias 

kategorijas –  

TR1+TR2, 
TR1+TR2+SZ, 

TR2+SZ, 

TR1+SZ 

2019-08-19 – 
2019-09-07 

SM kategorijos 
savaeigių mašinų 

vairuotojo 

(traktorininko) 
mokymo programa, 

II modulis „Dangų 

įrengimo ir 
remonto mašinos“, 

262104107. 

Programos trukmė 

- 100 val., 
mokymasis 

savišvietos būdu. 

UAB Mokymo 

centras 

„Automobilis“, 

Sporto g. 9, 
Raseiniai 

UAB Mokymo 
centras 

„Automobilis“, 

Sporto g. 9  

2019-09-07, 10:00 val., 
Sporto g. 9 

2019-09-07, 11:30 val. 
Sporto g. 9  

100**Pastaba: 

vieno asmens 

vertinimo įkainis 
gali keistis 

priklauso nuo 

laikomų kategorijų, 

taikomos nuolaidos 

dydžio ir pan. 

Egzaminus 

vykdysime 

susirinkus 

grupėms 

Lina Giedraitė, 
 tel. 8 68581913, 

el.p. 

automobilis@g
mail.com, 

Mokymo būdas 

– savišvieta, 
konsultacijų 

laikas derinamas 

su mokiniais. 

2019-08-19 – 
2019-09-07 

TR 1 kategorijos 
traktorių 

vairuotojų 

(traktorininkų) 

UAB Mokymo 

centras 

„Automobilis“, 

UAB Mokymo 
centras 

„Automobilis“, 

Sporto g. 9  

2019-09-07, 10:00 val., 
Sporto g. 9  

2019-09-07, 11:30 val. 
Sporto g. 9  

55**Pastaba: vieno 

asmens vertinimo 

įkainis gali keistis 

priklauso nuo 

laikomų kategorijų, 

Lina Giedraitė 
tel. 8 685 81913,  

el.p. 

automobilis@g

mailto:automobilis@gmail.com
mailto:automobilis@gmail.com
mailto:automobilis@gmail.com
mailto:automobilis@gmail.com
mailto:automobilis@gmail.com
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mokymo programa 
(kodas 

262104105), 160 

val.; 
TR2 kategorijos 

traktorių 

vairuotojų 

(traktorininkų) 
mokymo 

programa(kodas 

262104115), 200 
val.; 

SZ kategorijos 

savaeigių žemės 

ūkio mašinų 
vairuotojų 

(traktorininkų) 

mokymo 
programa (kodas 

262104108), 

200 val. 

Sporto g. 9, 
Raseiniai 

taikomos nuolaidos 

dydžio ir pan. 

Egzaminus 

vykdysime 

susirinkus 

grupėms 

 

mail.com, 
Mokymo būdas 

– savišvieta, 

konsultacijų 
laikas derinamas 

su mokiniais.  

Egzamino metu 

bus galima 
laikyti kelias 

kategorijas –  

TR1+TR2, 
TR1+TR2+SZ, 

TR2+SZ, 

TR1+SZ 

2019-08-20 – 
2019-09-11 

TR 1 kategorijos 
traktorių 

vairuotojų 

(traktorininkų) 
mokymo programa 

(kodas 

262104105), 160 
val.; 

TR2 kategorijos 

traktorių 

vairuotojų 
(traktorininkų) 

mokymo 

programa(kodas 
262104115), 200 

val.; 

UAB Mokymo 

centras 

„Automobilis“, 

Sporto g.9, 
Raseiniai 

UAB Mokymo 
centras 

„Automobilis“, 

Sporto g. 9  

2019-09-11, 10:00 val., 
Sporto g. 9 

2019-09-11, 11:30 val. 
Sporto g. 9  

55**Pastaba: vieno 

asmens vertinimo 

įkainis gali keistis 
priklauso nuo 

laikomų kategorijų, 

taikomos nuolaidos 

dydžio ir pan. 

Egzaminus 

vykdysime 

susirinkus 

grupėms 

 

Lina Giedraitė 
tel. 8 685 81913,  

el.p. 

automobilis@g
mail.com, 

Mokymo būdas 

– savišvieta, 
konsultacijų 

laikas derinamas 

su mokiniais.  

Egzamino metu 
bus galima 

laikyti kelias 

kategorijas –  
TR1+TR2, 

TR1+TR2+SZ, 

TR2+SZ, 

mailto:automobilis@gmail.com
mailto:automobilis@gmail.com
mailto:automobilis@gmail.com
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SZ kategorijos 
savaeigių žemės 

ūkio mašinų 

vairuotojų 
(traktorininkų) 

mokymo programa 

(kodas 

262104108), 
200 val. 

TR1+SZ 

2019-08-22 – 

2019-09-14 

TR 1 kategorijos 

traktorių 
vairuotojų 

(traktorininkų) 

mokymo programa, 

kodas 262104105, 
160 val.; 

TR2 kategorijos 

traktorių vairuotojų 
(traktorininkų) 

mokymo programa, 

kodas 262104115, 

200 val.; 
SZ kategorijos 

savaeigių žemės 

ūkio mašinų 
vairuotojų 

(traktorininkų) 

mokymo programa, 
kodas 262104108, 

200 val. 

UAB Mokymo 

centras 

„Automobilis“, 

Sporto g. 9, 

Raseiniai 

UAB Mokymo 

centras 
„Automobilis“, 

Sporto g. 9  

2019-09-14, 10:00 val., 

Sporto g. 9 

2019-09-14, 11:30 val. 

Sporto g. 9 

55**Pastaba: vieno 

asmens vertinimo 

įkainis gali keistis 

priklauso nuo 

laikomų kategorijų, 

taikomos nuolaidos 

dydžio ir pan. 

Egzaminus 

vykdysime 

susirinkus 

grupėms 

 

Lina Giedraitė 

tel. 8 685 81913,  
el.p. 

automobilis@g

mail.com, 

Mokymo būdas 
– savišvieta, 

konsultacijų 

laikas derinamas 
su mokiniais.  

Egzamino metu 

bus galima 

laikyti kelias 
kategorijas –  

TR1+TR2, 

TR1+TR2+SZ, 
TR2+SZ, 

TR1+SZ 

mailto:automobilis@gmail.com
mailto:automobilis@gmail.com
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2019-08-22 – 
2019-09-14 

SM kategorijos 
savaeigių mašinų 

vairuotojo 

(traktorininko) 
mokymo programa, 

II modulis „Dangų 

įrengimo ir 

remonto mašinos“, 
262104107. 

Programos trukmė 

- 100 val.  

UAB Mokymo 

centras 

„Automobilis“, 

Sporto g. 9, 
Raseiniai 

UAB Mokymo 
centras 

„Automobilis“, 

Sporto g. 9  

2019-09-14, 10:00 val., 
Sporto g. 9 

2019-09-14, 11:30 val. 
Sporto g. 9 

100**Pastaba: 

vieno asmens 

vertinimo įkainis 

gali keistis 

priklauso nuo 
laikomų kategorijų, 

taikomos nuolaidos 

dydžio ir pan. 

Egzaminus 

vykdysime 

susirinkus 

grupėms 

Lina Giedraitė, 
 tel. 8 68581913,  

el.p. 

automobilis@g
mail.com, 

Mokymo būdas 

– savišvieta, 

konsultacijų 
laikas derinamas 

su mokiniais 

2019-08-26 – 
2019-09-18 

TR 1 kategorijos 
traktorių vairuotojų 

(traktorininkų) 

mokymo programa, 

kodas 262104105, 
160 val.; 

TR2 kategorijos 

traktorių vairuotojų 
(traktorininkų) 

mokymo programa, 

kodas 262104115, 
200 val.; 

SZ kategorijos 

savaeigių žemės 

ūkio mašinų 
vairuotojų 

(traktorininkų) 

mokymo programa, 
kodas 262104108, 

200 val. 

UAB Mokymo 

centras 

„Automobilis“, 

Sporto g.9, 

Raseiniai 

UAB Mokymo 
centras 

„Automobilis“, 

Sporto g. 9  

2019-09-18, 10:00 val., 
Sporto g. 9 

2019-09-18, 11:30 val. 
Sporto g. 9 

55**Pastaba: 

vieno asmens 

vertinimo įkainis 

gali keistis 

priklauso nuo 
laikomų 

kategorijų, 

taikomos 

nuolaidos dydžio 

ir pan. 

Egzaminus 

vykdysime 

susirinkus 

grupėms 

 

Lina Giedraitė 
tel. 8 685 81913,  

el.p. 

automobilis@g

mail.com, 
Mokymo būdas 

– savišvieta, 

konsultacijų 
laikas derinamas 

su mokiniais.  

Egzamino metu 
bus galima 

laikyti kelias 

kategorijas –  

TR1+TR2, 
TR1+TR2+SZ, 

TR2+SZ, 

TR1+SZ 

mailto:automobilis@gmail.com
mailto:automobilis@gmail.com
mailto:automobilis@gmail.com
mailto:automobilis@gmail.com
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2019-08-30 – 
2019-09-21 

SM kategorijos 
savaeigių mašinų 

vairuotojo 

(traktorininko) 
mokymo programa, 

II modulis „Dangų 

įrengimo ir 

remonto mašinos“, 
kodas 262104107, 

100 val. 

UAB Mokymo 

centras 

„Automobilis“, 

Sporto g.9, 
Raseiniai 

UAB Mokymo 
centras 

„Automobilis“, 

Sporto g.9, 
Raseiniai 

2019-09-21, 10:00 val., 
Sporto g. 9 

2019-09-21, 11:30 val. 
Sporto g. 9 

100**Pastaba: 

vieno asmens 

vertinimo įkainis 

gali keistis 

priklauso nuo 
laikomų kategorijų, 

taikomos nuolaidos 

dydžio ir pan. 

Egzaminus 

vykdysime 

susirinkus 

grupėms 

Lina Giedraitė,  
tel. 8 685 81913,  

el.p. 

automobilis@g
mail.com, 

Mokymo būdas 

– savišvieta, 

konsultacijų 
laikas derinamas 

su mokiniais 

2019-08-30 – 
2019-09-21 

TR 1 kategorijos 
traktorių vairuotojų 

(traktorininkų) 

mokymo programa, 
kodas 262104105, 

160 val.; 

TR2 kategorijos 

traktorių vairuotojų 
(traktorininkų) 

mokymo programa, 

kodas 262104115, 
200 val.; 

SZ kategorijos 

savaeigių žemės 
ūkio mašinų 

vairuotojų 

(traktorininkų) 

mokymo programa, 
kodas 262104108, 

200 val. 

UAB Mokymo 

centras 

„Automobilis“, 

Sporto g. 9, 
Raseiniai 

UAB Mokymo 
centras 

„Automobilis“, 

Sporto g.9 

2019-09-21, 10:00 val., 
Sporto g. 9 

2019-09-21, 11:30 val. 
Sporto g. 9  

55**Pastaba: 

vieno asmens 
vertinimo įkainis 

gali keistis 

priklauso nuo 

laikomų 

kategorijų, 

taikomos 

nuolaidos dydžio 

ir pan. 

Egzaminus 

vykdysime 

susirinkus 

grupėms 

 

Lina Giedraitė 
tel. 8 685 81913,  

el.p. 

automobilis@g
mail.com, 

Mokymo būdas 

– savišvieta, 

konsultacijų 
laikas derinamas 

su mokiniais.  

Egzamino metu 
bus galima 

laikyti kelias 

kategorijas –  
TR1+TR2, 

TR1+TR2+SZ, 

TR2+SZ, 

TR1+SZ 

Rugsėjo mėn. 

2019-09-02 – 
2019-09-25 

TR 1 kategorijos 
traktorių 

vairuotojų 

(traktorininkų) 

UAB Mokymo 

centras 

„Automobilis“, 

UAB Mokymo 
centras 

„Automobilis“, 

Sporto g. 9  

2019-09-25, 10:00 val., 
Sporto g. 9  

2019-09-25, 11:30 val. 
Sporto g. 9 

55**Pastaba: 

vieno asmens 

vertinimo įkainis 

gali keistis 

Lina Giedraitė 
tel. 8 685 81913,  

el.p. 

automobilis@g

mailto:automobilis@gmail.com
mailto:automobilis@gmail.com
mailto:automobilis@gmail.com
mailto:automobilis@gmail.com
mailto:automobilis@gmail.com
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mokymo programa, 
kodas 262104105, 

160 val.; 

TR2 kategorijos 
traktorių vairuotojų 

(traktorininkų) 

mokymo programa, 

kodas 262104115, 
200 val.; 

SZ kategorijos 

savaeigių žemės 
ūkio mašinų 

vairuotojų 

(traktorininkų) 

mokymo programa, 
kodas 262104108, 

200 val. 

Sporto g.9, 
Raseiniai 

priklauso nuo 

laikomų 

kategorijų, 

taikomos 

nuolaidos dydžio 
ir pan. 

Egzaminus 

vykdysime 

susirinkus 

grupėms. 

 

mail.com, 
Mokymo būdas 

– savišvieta, 

konsultacijų 
laikas derinamas 

su mokiniais.  

Egzamino metu 

bus galima 
laikyti kelias 

kategorijas –  

TR1+TR2, 
TR1+TR2+SZ, 

TR2+SZ, 

TR1+SZ 

2019-09-05 – 
2019-09-28 

TR 1 kategorijos 
traktorių vairuotojų 

(traktorininkų) 

mokymo programa, 

kodas 262104105, 
160 val.; 

TR2 kategorijos 

traktorių vairuotojų 
(traktorininkų) 

mokymo programa, 

kodas 262104115, 
200 val.; 

SZ kategorijos 

savaeigių žemės 

ūkio mašinų 
vairuotojų 

(traktorininkų) 

mokymo programa, 
kodas 262104108, 

200 val. 

UAB Mokymo 

centras 

„Automobilis“, 

Sporto g.9, 

Raseiniai 

UAB Mokymo 
centras 

„Automobilis“, 

Sporto g. 9 

2019-09-28, 10:00 val. 

Sporto g. 9 
2019-09-28, 11:30 val. 
Sporto g .9 

55**Pastaba: 

vieno asmens 

vertinimo įkainis 
gali keistis 

priklauso nuo 

laikomų 

kategorijų, 

taikomos 

nuolaidos dydžio 

ir pan. 

Egzaminus 

vykdysime 

susirinkus 

grupėms. 

 

Lina Giedraitė 
tel. 8 685 81913,  

el.p. 

automobilis@g

mail.com, 
Mokymo būdas 

– savišvieta, 

konsultacijų 
laikas derinamas 

su mokiniais.  

Egzamino metu 
bus galima 

laikyti kelias 

kategorijas –  

TR1+TR2, 
TR1+TR2+SZ, 

TR2+SZ, 

TR1+SZ 

mailto:automobilis@gmail.com
mailto:automobilis@gmail.com
mailto:automobilis@gmail.com
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2019-09-05 –
2019-09-28 

SM kategorijos 
savaeigių mašinų 

vairuotojo 

(traktorininko) 
mokymo programa, 

II modulis „Dangų 

įrengimo ir 

remonto mašinos“, 
kodas 262104107,  

100 val. 

UAB Mokymo 

centras 

„Automobilis“, 

Sporto g.9, 
Raseiniai 

UAB Mokymo 
centras 

„Automobilis“, 

Sporto g. 9 

2019-09-28, 10:00 val., 
Sporto g. 9 

2019-09-28, 11:30 val. 
Sporto g. 9 

100**Pastaba: 

vieno asmens 
vertinimo įkainis 

gali keistis 

priklauso nuo 

laikomų 

kategorijų, 

taikomos 

nuolaidos dydžio 

ir pan. 

Egzaminus 

vykdysime 

susirinkus 

grupėms 

Lina Giedraitė,  
tel. 8 685 81913,  

el.p. 

automobilis@g
mail.com, 

Mokymo būdas 

– savišvieta, 

konsultacijų 
laikas derinamas 

su mokiniais 

 

mailto:automobilis@gmail.com
mailto:automobilis@gmail.com

