KELIŲ SAUGUMO AUDITORIŲ RENGIMO
SCHEMA

2022 metai

Aktualūs dokumentai:
• Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.
• 2022-02-24 LR susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-108 buvo patvirtintas aprašas „Kelių
saugumo auditorių mokymo, egzaminavimo, pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo,
galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo reikalavimų ir tvarkos aprašas“;
• 2022-07-27 TKA direktoriaus įsakymu Nr. 2-94 patvirtinta „Kelių saugumo auditorių
egzaminavimo, pažymėjimų išdavimo ir galiojimo panaikinimo, kelių saugumo auditorių ir
kursų organizatorių veiklos priežiūros procedūra“.
• Auditorių egzaminavimo kaina pateikta LR susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymo
Nr. 3-12 „Dėl konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros
teikiamas administracines paslaugas dydžių sąrašo patvirtinimo“.

Schemos paaiškinimai:

Pretendentų į KSA veiksmai
pastabos

TKA atsakingų darbuotojų veiksmai
pastabos

trūkumai

1 ETAPAS.
Prašymo ir dokumentų pateikimas/tikrinimas
80 val. KSA kompetencijos įgijimo kursai
(TKA gauna informaciją apie asmenis baigusius kursus)

Prašymo su dokumentais pateikimas TKA info@tka.lt

5 d.d. TKA tikrina dokumentus

Trūkumų nėra:

Nustato trūkumų:
TKA informuoja Pretendentą el.paštu:

apie leidimą laikyti KSA egzaminą
Egzaminatorius informuojamas apie asmenį gavusį
leidimą laikyti KSA egzaminą

PRETENDENTAS REGISTRUOJASI
Į EGZAMINĄ

apie nustatytus dokumentų trūkumus ir nurodo
20d.d. terminą trūkumams pašalinti

trūkumai pašalinti
laiku

trūkumai nepašalinti
laiku

TKA per 5 d.d.
informuoja Pretendentą
el.paštu, kad netenkina
jo prašymo

2. ETAPAS.
Registracija į KSA egzaminą
Pretendentas registruojasi https://egzaminai.tka.lt/lt/login el. egzaminavimo
sistemoje susikurdamas Registracijos paskyrą
Per 3 mėn. turi išlaikyti KSA egzaminą

Jei per 3 mėn. neišlaiko KSA egzamino –
Pretendentas informuojamas per 5d.d., kad
jo prašymas netenkinamas

Pretendentas registruojasi KSA egzaminui, pasirinkdamas egzamino datą

Pretendentas susimoka už KSA egzamino laikymą per el.sistemą
Jei KSA egzaminas vyks mažiau nei po 24 val. – Pretendentas per savo Registracijos paskyrą
pateikia mokėjimą patvirtinantį dokumentą

TKA el. egzaminavimo sistema automatiškai informuoja Pretendentą
apie sėkmingą registraciją į KSA egzaminą
Rezervuotas egzamino laikas gali būti atšaukiamas:
• Pretendentui atšaukus rezervaciją;
• Pretendentui nesusimokėjus už egzaminą
Pretendentui dėl pateisinamų priežasčių negalinčiam atvykti į egzaminą – mokestis
įskaitomas laikant egzaminą kitą kartą arba jis yra grąžinamas.

KSA EGZAMINO LAIKYMAS

3. ETAPAS.
KSA egzamino laikymas
Pretendentas atvyksta laikyti KSA egzaminą rezervuotu laiku
Jei Pretendentas pavėlavo daugiau nei 15 min. – Egzaminuotojas gali neleisti jam laikyti egzamino

Egzaminuotojas patikrina į egzaminą atvykusio Pretendento dokumentus
(ID, mokėjimo patvirtinimą)

Pretendentas supažindinamas su egzamino tvarka

Pretendentas laiko KSA egzaminą 60 min. atsakydamas į 20 testo klausimų
KSA egzamino metu nėra galimybės praleisti klausimo ir nepažymėjus atsakymo pereiti prie kito klausimo

KSA egzaminas baigiamas pateikus atsakymus į visus klausimus arba
pasibaigus egzamino laikui

Egzaminuotojas Pretendentui iškart pateikia egzamino rezultatus

KSA egzaminas išlaikytas

KSA egzaminas neišlaikytas

Egzaminas yra išlaikytas surinkus 85 % galimos
balų sumos

Neišlaikius egzamino Pretendentas, gali
pakartotinai laikyti šį egzaminą pagal
2 skaidrėje nurodytą tvarką

TKA per 5 d.d. išduoda elektroninį
Auditoriaus pažymėjimą

2
etapas

TKA per 5 d.d. nuo egzamino išlaikymo dienos
išduoda elektroninį Auditoriaus pažymėjimą

