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REGISTRACIJA Į MOKYTOJŲ, MOKANČIŲ ASMENIS, SUSIJUSIUS SU
PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMU AUTMOBILIŲ KELIAIS,
EGZAMINĄ
1 žingsnis. Inspekcijos interneto svetainės ADR mokytojų skyriuje spaudžiama aktyvi
nuoroda:

2 žingsnis. Pasirenkamas patogiausias prisijungimo būdas ir autentifikuojamasi:

3 žingsnis. Sėkmingai autentifikavusis, patenkama į www.epaslaugos.lt puslapį, kuriame
paspaudus mygtuką „Patvirtinti“ (tuo atveju, jei sutinkate, kad Jūsų asmeniniai duomenys, kurie yra
nurodyti aukščiau, būtų perduoti paslaugos teikėjui - Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie
Susisiekimo ministerijos), bus atidarytas registracijos į egzaminą langas:

4 žingsnis. Registracijos į egzaminą lange pateikiamas visų artimiausių ADR mokytojų
egzaminų sąrašas. Pasirinkus (nurodžius) regioną, kuriame pageidaujate laikyti egzaminą (miesto
pavadinimą), bus pateiktas tik pasirinktame regione vyksiančių ADR mokytojų egzaminų sąrašas:

5 žingsnis. Rezervuojama vieta į konkretų ADR mokytojų egzaminą. Rezervuoti vietą
galima tik į tuos egzaminus, šalia kurių yra aktyvi nuoroda „Rezervuoti“ (stulpelyje „Veiksmai“).
Paspaudus nuorodą „Rezervuoti“, atidaromas duomenų įvedimo langas, kuriame reikia nurodyti
visus prašomus duomenis. Užpildžius prašomus laukus, spaudžiamas mygtukas „Rezervuoti“:

6 žingsnis. Sėkmingai rezervavus vietą į ADR mokytojų egzaminą, sistema apie tai
informuoja žalios spalvos pranešimu „Vieta egzamine sėkmingai rezervuota“ ir informuojama,
kad būtina atlikti mokėjimą:

7 žingsnis. Atlikite mokėjimą arba nurodykite datą, kada esate sumokėjęs valstybės
rinkliavą:
7.1. Jei jau esate sumokėjęs valstybės rinkliavą:

Paspauskite aktyvią nuorodą „Jau esu sumokėjęs“

Pažymėkite už ką esate sumokėjęs ir
nurodykite atlikto mokėjimo datą

7.2. Jei mokėjimą norite atlikti dabar:

Atlikite mokėjimą

8 žingsnis. Sėkmingai atlikus mokėjimą, sistema apie tai informuoja žalios spalvos
pranešimu „Apmokėjimas atliktas“:

Paspaudus mygtuką „Grįžti“, bus pateikta informacija apie Jūsų atliktą rezervaciją: eilutės,
kurioje yra Jūsų rezervuotos vietos į nurodytą egzaminą duomenys, spalva pasikeičia į geltoną:

9 žingsnis. Jei rezervuotą vietą norite atšaukti: stulpelyje „Veiksmai“ aktyvuojama nuoroda
„Atšaukti“ ir sistemai pateikus pranešimą „Ar tikrai norite atšaukti rezervacija?“, spaudžiamas
mygtukas „OK“ (jei esate tikras, kad norite atšaukti rezervaciją):

Apie sėkmingą rezervuotos vietos atšaukimą, sistema informuoja žalios spalvos pranešimu
„Atšaukimas įvykdytas“ ir pateikia įrašą stulpelyje „Statusas“:

Svarbu žinoti, kad:
- apie registracijos eigą būsite informuotas elektroniniu paštu, jei jį nurodėte duomenų
įvedimo lange (5 žingsnis), arba stebėkite rezervuotos vietos būseną prisijungę prie šios sistemos;
- Jūsų rezervacija bus patvirtinta tik tuo atveju, jei nurodėte teisingus duomenis ir esate
sumokėjęs valstybės rinkliavą už pageidaujamą laikyti egzaminą;
- galite rezervuoti tik vieną vietą į ADR mokytojų egzaminą. Jei norite rezervuoti vietą į
kitą egzaminą (pvz., norite laikyti egzaminą kitame regione ar kitą dieną), pirmiau turite atšaukti
rezervuotą vietą ir tik po to atlikti naują rezervaciją;
- užvedus kompiuterio pelės žymeklį ties simboliu
pagalbinius pranešimus.

, sistema pateiks informacinius,

