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Instruktorių ir transporto priemonių duomenų įvedimas 

1. Pasirinkite punktą „Nustatymai“ iš meniu. 

 

 
 

2. Pridėkite naujų instruktorių, bei transporto priemonių. Tam, kad užregistruoti lengvojo 

automobilio priekabą priskirkite jai „BE“ kategoriją. Atitinkamai registruojama ir krovininio 

automobilio priekaba (pasirinkus „CE“ kategoriją). 

 

 
 

3. Vėliau norint redaguoti instruktorių ar automobilių duomenis – paspauskite du kartus ant 

atitinkamos eilutės. 
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Naujo mokinio registracija 

1. Spauskite atitinkamame skyriuje esantį mygtuką „Naujas mokinys“ 

 

2. Įveskite reikiamą informaciją ir 

spauskite „Užregistruoti“ apatinėje 

langelio dalyje. 

2.1. Būtina įvesti „+“ pažymėtus 

duomenis. Mokiniui galite 

pritaikyti „Išankstinę registraciją“, 

t.y. iki sutarties pasirašymo įtraukti 

jį į laikiną sąrašą, iš kurio vėliau 

galėsite mokinį perkelti į bendrą 

sąrašą. 

2.2. Jeigu Jūsų vairavimo mokykloje 

nėra numatyta atskirų B kategorijos 

mokymo planų punkte „B kat. 

planas“ palikite variantą „Be 

plano“. 

2.3. Punktas „tik vairavimas“ yra 

žymimas, jeigu mokinys pas Jus 

atėjo mokytis tik praktinio 

vairavimo. 

2.4. Punkte „Kaina“ įveskite viso 

mokymo kurso kainą eurais (kaina 

nurodoma litais, jeigu į sistemą 

pageidaujate įvesti mokinį, kuris pradėjo 

mokytis iki euro įvedimo). 

2.5. Jeigu mokinys visą sumą apmokės per vieną kartą užpildykite tik punktą „Mokėjimas 1“ ir 

nurodykite iki kada susitarėte su mokiniu, kad jis sumokės už kursus. Jeigu su mokiniu 

nusprendėte padalinti apmokėjimą į kelias dalis – užpildykite atitinkamus punktus. Dalinių 

mokėjimų suma turi sutapti su bendra suma, nurodyta punkte „Kaina“. 

2.6. Punktas „Sutarties Nr.“ yra pildomas automatiškai, prie paskutinės užregistruotos sutarties 

numerio pridedant vieną. Prireikus, numerį galite keisti. Šiame punkte rekomenduojama 

įvedinėti tik skaitmenis. 
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2.7. Punkte „Grupės Nr.“ galima nurodyti numeri, susidedanti iš raidžių, skaitmenų ir specialiųjų 

simboliu, pvz. „-“. 

2.8. Kai mokinys, kad apmokėti kursus, sudarė sutartį su lizingo įmone – jos numerį reikia įvesti į 

punktą „Lizingo Nr.“. Toliau šia informacija galėsite pasinaudoti, spausdinant mokymo sutartį. 

2.9. Punktų „Pradžios data“ ir „Plan. pabaigos data“ pildyti nebūtina. Informacija iš šitų punktų bus 

įtraukta į mokymo sutartį. 

2.10. Punktų „Adresas“ ir „Telefonas“ reikšmės po įvedimo yra išsaugomi duomenų bazėje ir jeigu 

mokinys ateis pas Jus mokytis kito kurso, po asmens kodo įvedimo punktai „Vardas“, 

„Pavardė“, „Adresas“ ir „Telefonas“ bus užpildyti automatiškai. 

 

Naujo mokėjimo įvedimas 

1. Mokinio kortelėje eikite į dalį „Mokėjimai“. 

2. Paspauskite apačioje esančią mygtuką „Naujas mokėjimas“. 

3. Atsidariusiame langelyje įveskite mokėjimo duomenis. 

 

 
 

 

4. Paspaudę vieną iš mygtukų, punktas „Už ką“ bus užpildytas automatiškai. 

5. Jeigu mokėjimas priimamas ne už papildomo mokymo sutartyje numatytas paslaugas, punktą 

„Pap. sutartis“ nekeiskite. 
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Apmokėjimo kvito spausdinimas 

1. Pereikite prie reikiamo mokinio. 

2. Pasirinkite dalį „Mokėjimai“. 

3. Prie sukurto mokėjimo paspauskite žalią mygtuką „K“. 

 

 
 

4. Kad atspausdinti kvitą spauskite ant kvito serijos ir numerio. 
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Praktinio vairavimo duomenų įvedimas 

1. Atidarykite mokinio kortelę. 

2. Pasirinkite „Vairavimas“ ir spauskite „Naujas“ 

 

 
 

3. Atsidariusiame langelyje įveskite vairavimo pradžios datą ir laiką, nurodykite kiek akademinių 

valandų truko užsiėmimas, pasirinkite kategoriją, instruktorių, automobilį. 

Įveskite automobilio ridą (galima įvesti tikruosius odometro rodmenis, arba nurodyti nuvažiuotą 

atstumą, pvz. 0 – 15). 

Nepažymėjus langelio „aikštelė“ bus laikomas, kad vairavimas vyko keliais. Vykdant galutinę 

įskaitą – pažymėkite langelį „įskaita“. Mokiniui susitarius ir neatėjus į vairavimą yra galimybė 

pažymėti pravaikštą. 

Jeigu vykdėte papildomą vairavimą (virš minimalios programos) – pažymėkite langelį 

„papildomas“. 

Baigusiam mokymo kursą mokiniui pageidaujant papildomų pamokų, galite sudaryti papildomą 

mokymo sutartį ir vairavimo duomenis įvedinėti anksčiau minėta tvarka. Šiuo atveju, „Pap. 

sutartis“ punkte pasirinkite sukurtą sutartį. 
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Mokinio registravimas į kompiuterinių testų sprendimą. 

1. Mokinio kortelėje pereikite į dalį „Kompiuteriai“. 

 

 
 

2. Nurodykite laiką, kada mokinys pageidauja ateiti, kiek valandų planuoja spręsti, tada spauskite 

laisvoje vietoje žemiau kompiuterių piktogramų. Užimtumo grafikas atsinaujins. 

 

 
 

3. Spauskite ant eilutės su laisvu kompiuteriu ir mokinys bus užregistruotas į tą kompiuterį 

pasirinktam laikui. 
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Mokinio nuotraukos įkėlimas, keitimas ir pašalinimas 

1. Atidarykite mokinio kortelę. 

 

 
 

2. Spauskite su kaire pelės klavišo ant „Be foto“. 

3. Pasirinkite tinkamą skenuotą nuotrauką. 

4. Kad pakeisti nuotrauką, paspauskite ant esamos nuotraukos su kaire pelės klavišo ir pasirinkite 

naują nuotrauką. 

5. Kad pašalinti nuotrauką, paspauskite ant jos su dešine pelės klavišo. 
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Medicininės pažymos įkėlimas, keitimas ir pašalinimas 

1. Atidarykite mokinio kortelę, nueikite į „Dokumentai“  „Med. pažyma“. 

2. Medicininės pažymos įkėlimas, keitimas ir pašalinimas atliekamas tokia pat tvarka, kaip ir 

darbas su nuotrauka. 

 

 
 

 

3. Jeigu mokinys turi iš abiejų pusių užpildytą medicininę pažymą, nuskenuokite ir įkelkite 

kiekvieną pusę atskirai. Jeigu užpildyta tik viena pusė – įkelkite tik ją. 
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Papildomos mokymo sutarties registracija 

1. Baigusiam mokymo kursą mokiniui pageidaujant papildomų pamokų, jus turite sudaryti atskirą 

sutartį. 

2. Sistemoje šią sutartį reikia registruoti toje pačioje mokinio kortelėje, kur registravote pagrindinį 

sutartį. 

3. Atidarykite baigusio mokinio kortelę ir pasirinkite „Pap. sutartys“ ir spauskite „Pridėti“. 

 

 
 

4. Atsidariusiame langelyje pasirinkite sutarties tipą (papilomas vairavimas, arba papildoma 

teorija), nurodykite mokymo pradžios datą, valandų skaičių, kainą, pasirinkite kategoriją bei 

įveskite papildomos sutarties numerį. Spauskite „Išsaugoti“. 

 

 
 

5. Pridedant apmokėjimą pagal papildomą sutartį – nepamirškite pasirinkti tą sutartį apmokėjimo 

įvedimo formoje. 

6. Įvedant duomenis apie vairavimą pagal papildomą sutartį, pasirinkite tą sutartį duomenų įvedimo 

formoje. 
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Automobilių ridos įvedimas 

1. Iš meniu pasirinkite „Automobiliai“. 

 

 
 

 

2. Iš kairės pusės pasirinkite automobilį, su kuriuo norite dirbti (jeigu automobilio pavadinimas 

parašytas raudonu šriftu – tai reiškia kad yra problemų su TA arba draudimu). 

3. Paprastai odometro rodmenys įvedami darbo dienos pabaigoje, arba po degalų užpylimo. 

4. Langelį „grynais“ reikia pažymėti, jeigu tarp Jūsų mokyklos ir degalinės nėra sudaryta sutartis. 

5. Kai pasikeitė TA ir draudimo duomenis, šio puslapio apačioje reikia nurodyti naujas datas ir su 

pele paspausti bet kurioje laisvoje vietoje. 
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Instruktorių darbo laiko apskaita 

1. Iš meniu pasirinkite „Tabelis“. 

 

 
 

 

2. Pasirinkite instruktorių bei laikotarpį ir spauskite ant rodyklės. Suvestinėje apačioje „||“ 

simboliai atskiria duomenis už pirmą ir antrą mėnesio puses. 

3. Norint pakeisti instruktoriui taikomą tarifą, per meniu nueikite į „Nustatymai“ ir du kartus 

paspauskite ant instruktoriaus duomenų. 

 

  



13 

 

Darbas su kitomis įmonėmis, faktūrų išrašymas. 

1. Iš meniu pasirinkite „Klientai“, įveskite įmonės kodą ir paspauskite TAB ant klaviatūros, arba 

tiesiog bet kurioje kitoje vietoje paspauskite su pele. 

 

 
 

2. Palaukite, kol atsiras įmonės pavadinimas, adresas ir PVM kodas (jeigu yra). 

3. Įveskite telefono numerį (jeigu reikia). 

4. Įveskite banko sąskaitą ir paspauskite TAB ant klaviatūros, arba tiesiog bet kurioje kitoje vietoje 

paspauskite su pele ir palaukite, kol atsiras banko pavadinimas. 

5. Dešinėje puslapio dalyje matysite jau suvestų įmonių duomenis. Juos galima redaguoti arba 

įmonę ištrinti. 

6. Kad atspausdinti faktūrą atidarykite mokinio kortelę, tada pasirinkite „Dokumentai“  

„Faktūros“ 

 

 
 

7. Pasirinkite dokumento tipą, seriją, nurodykite numerį. Jeigu sąskaitą išrašote įmonei – įveskite 

jos pavadinimą arba kodą, priešingu atveju faktūra bus adresuota pačiam mokiniui. 

8. Jeigu faktūrą norite atspausdinti pakartotinai – pažymėkite atitinkamą langelį, jeigu faktūroje 

reikalingas punktas „Gauta“ – pažymėkite atitinkamą langelį. 
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Kelionės lapo peržiūra 

1. Iš meniu pasirinkite „Kelionės lapas“. 

 

 
 

2. Kairėje pusėje pasirinkite Jus dominantį automobilį. 

3. Nurodykite mėnesį, už kurį norėtumėte peržiūrėti duomenis, langeliuose įveskite degalų 

suvartojimo normas aikštelėje (L/val) ir keliuose (L/100 km). 

4. Spauskite „Rodyti“. 

5. „Mokomoji rida“ yra padalinta į dvi dalis: prieš ~ mokomoji rida keliuose, po ~ mokomoji rida 

aikštelėje. 
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Vairavimo duomenų įvedimas instruktorių 

1. Instruktorius turi prisijungti prie sistemos su savo naudotojo vardu ir slaptažodžiu. 

 

 
 

 

2. Instruktorius turi įvesti vairavimo lapo numerį (sutampa su sutarties numeriu) ir spustelėti bet 

kurioje kitoje vietoje. 

3. Mokinio duomenys atsiranda automatiškai. 

4. Po visų langelių užpildymo reikia paspausti “Išsaugoti”. Nepažymėjus langelio “aikštelė”, bus 

laikomas, kad vairavimas vyko keliais. 

 

 
 

5. Suklidus, įraša galima pašalinti. 

6. Išsaugotos eilutės iš karto nepatenka į mokinio vairavimo apskaitą, pirmą jas turi peržiūrėti 

atsakingas asmuo, kuris turi pilną prieigą prie sistemos. 

7. Atsakingas asmuo iš meniu turi pasirinkti „Instruktorių suvesti duomenys“. 

 

 
 

8. Peržiūrėjus instruktorių suvestus duomenis, atsakingas asmuo juos perkelia į sistemą. Jeigu 

matosi, kad instruktoriaus kažkur yra padaryta klaida – tą eilutė turi likti neperkelta. 

9. Instruktoriui yra pranešama, kad su eilute yra kažkokia problema, jis prisijungia prie sistemos 

per savo paskyrą, peržiūri, kas buvo įvesta klaidingai, pašalina klaidingą eilutę ir duomenis 

suveda pakartotinai. 
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