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RESPUBLIKINIO PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSO  

„ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS SPECIALISTAS 2022“  

ORGANIZAVIMO NUOSTATAI 

 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Profesinių mokyklų mokinių, kurie mokosi pagal Žemės ūkio gamybos ir verslo darbuotojo ir 

Technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programas, respublikinio profesinio meistriškumo 

konkurso (toliau – Konkursas) „Žemės ūkio technikos specialistas 2022“ nuostatai reglamentuoja 

Konkurso tikslus, rengėjus, dalyvius, organizavimo tvarką, vertinimą. 

 

2. KONKURSO TIKSLAI 

2.1. Ugdyti mokinių profesinį meistriškumą, formuoti praktinius įgūdžius, didinti žemės ūkio ir 

inžinerinių, profesijų patrauklumą; 

2.2. Ugdyti mokinių iniciatyvumą, bendradarbiavimą ir profesinę motyvaciją, skatinti mokinių 

sumanumą, stiprinti profesinio mokymo įstaigų partnerystės ryšius su verslo įmonėmis; 

2.3. Populiarinti profesinį mokymą; 

2.4. Stiprinti tarpmokyklinį profesijos mokytojų bendradarbiavimą. 

 

3. KONKURSO ORGANIZATORIUS, VIETA IR LAIKAS 

3.1. Konkurso organizatorius – Aukštaitijos profesinio rengimo centras. 

3.2. Vieta: Aukštaitijos profesinio rengimo centras - Technikumo g. 2,  Alantos mstl., Molėtų r. 

3.3. Data ir laikas – 2022 m. gegužės 24 d. (atvykimas ir registracija iki 9.45 val.). 

 

4. KONKURSO DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS 

4.1.  Konkurso dalyviai – Lietuvos profesinių mokymo įstaigų, vykdančių  Žemės ūkio gamybos 

verslo darbuotojo ir Technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programas, mokiniai. 

4.2. Dalyvavimo sąlygos - Konkurse dalyvauja po 1-2 mokinius ir po 1 lydintį mokytoją iš  

mokyklos. 

4.3.  Dalyviai turi turėti: 

4.3.1. Mokinio pažymėjimą; 

4.3.2. Specialią darbinę aprangą ir avalynę (privalomą suvirinimo darbams) Konkurso praktinėms 

užduotims atlikti. 



5. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

5.1.  SAUGAUS DARBO INSTRUKTAŽAS - saugaus darbo instruktažo praktinio vairavimo ir 

suvirinimo darbo vietose išklausymas. 

5.2. KONKURSO UŽDUOČIŲ ATLIKIMAS - kiekvienas dalyvis atlieka teorinę ir praktines 

užduotis. 

5.2.1. DALYKINIS TESTAS - temos: 

5.2.1.1. Variklio, transmisijos, važiuoklės, hidraulinių mechanizmų, elektros įrengimų, žemės ūkio 

mašinų eksploatavimas, techninė priežiūra ir remontas. 

5.2.1.2. Eksploatavimui naudojamos medžiagos, markiravimas, savybės ir jų kitimas eksploatacijos 

metu. 

5.2.1.3. Suvirinimo būdai ir jų žymėjimas, suvirinimo medžiagos ir jų funkcijos, suvirinimo 

kokybė. 

5.2.1.4. Sauga darbe, atliekant techninės priežiūros ir remonto, suvirinimo darbus, vairuojant 

techniką. 

5.2.2. PRAKTINĖS UŽDUOTYS:  

5.2.2.1. Figūrinis važiavimas su traktoriais ir agregatais:  

5.2.2.1.1. NEW HOLLAND TM130 arba JOHN DEERE 6930 su agregatu; 

5.2.2.1.2. VALTRA A134H su priekaba. 

5.2.2.2. Suvirinimo užduotis – lankinis suvirinimas, glaistytais elektrodais. Kampinių siūlių 

formavimas.   

5.2.2.3. Detalių ir mechanizmų atpažinimas  - variklio, transmisijos, važiuoklės, hidraulinių 

mechanizmų, elektros įrengimų, žemės ūkio mašinų detalių ir mechanizmų atpažinimas. 

5.3.  VERTINIMAS – užduočių atlikimą vertins Konkurso vertinimo komisija, sudaryta iš 

kompetentingų įstaigų bei verslo įmonių atstovų pagal vertinimo kriterijus, naudojant kodavimo 

sistemą. Konkurso rezultatai nustatomi pagal bendrą surinktų balų skaičių. 

 

6. DALYVIŲ REGISTRACIJA 

6.1.  Konkurso dalyviai registruojasi iki gegužės 13 d. pateikdami užpildytą formą 

https://forms.gle/GnbVB4oKziEig2Qx6 . 

 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7.1.  Konkurse dalyvaujantiems mokiniams, iki konkurso vykdymo datos, sudaromos galimybės 

atvykti į Aukštaitijos PRC, bandomiesiems važiavimams. Atvykimą būtina iš anksto suderinti 

telefonu +37064053976 arba +37061464179. 

https://forms.gle/GnbVB4oKziEig2Qx6


7.2. Konkurso metu bus fotografuojama bei filmuojama. Vaizdinė medžiaga bus viešinama 

Aukštaitijos profesinio rengimo centro tinklapyje (www.alantostvm.lt), socialiniuose tinkluose 

Facebook, Instagram taip pat apskrities spaudoje. 

7.3.  Konkurso dalyviai neprieštarauja, kad konkurso rengėjai naudos dalyvio pateiktus asmens 

duomenis (vardus, pavardes ir mokymo įstaigos pavadinimą) konkurso vykdymo tikslais bei 

juos tvarkys vadovaujantis LR patvirtintais teisės aktais reglamentuojančiais asmens duomenų 

tvarkymą.  

7.4. Papildoma informacija apie Konkurso organizavimą teikiama tel. +37061464179 arba el. paštu 

gimnazijossk@aukstaitijosprc.lt 
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