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„B“ KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONI Ų VAIRUOTOJ Ų 
PIRMINIO MOKYMO TVARKOS APRAŠAS 

 
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos „B“ kategorijos transporto priemonių pirminio 

mokymo tvarka parengta vadovaujantis „Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašu“, patvirtintu  
Lietuvos  Respublikos valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 
viršininko  2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84, „Reikalavimų vairavimo mokykloms 
aprašu“, patvirtintu Lietuvos  Respublikos valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo 
ministerijos viršininko  2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-85 , „Vairavimo mokymo aikštelių 
ploto ir jų pralaidumo bei mokymo elementų įrengimo  reikalavimų aprašu“, patvirtintu Valstybinės 
kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. birželio 30 d. įsakymu 
Nr. 2B-264, „Mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų 
vykdymo tvarkos aprašu“, patvirtintu Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo 
ministerijos viršininko 2011 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 2B-274. 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Druskininkų „Ryto“ gimnazija (toliau vadinama – mokykla) Valstybinės kelių 
transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. (301)11B-1563 2012 
m. spalio 30 d. suteikta teise vykdo „B“ kategorijos transporto priemonių vairuotojų pirminį 
mokymą. 

2. Darbo valandą sudaro kontaktinė valanda (45 min., skirtos tiesiogiai mokyti teorijos 
ar praktinio vairavimo). 

3. Mokymo turinį sudaro ne mažiau kaip 40 val. teorijos ir 30 val. praktinio vairavimo 
kursai. Vairavimo mokykla mažinti  praktinio vairavimo mokymo kursų valandų skaičių gali tik 
patikrinusi mokinių turimus praktinio vairavimo įgūdžius. Praktiniai vairavimo įgūdžiai tikrinami 
vairavimo mokyklos mokymo aikštelėje atliekant ne mažiau kaip penkis vairavimo mokymo 
pratimus. Praktinius vairavimo įgūdžius tikrina ir įvertina vairavimo mokyklos paskirti vairuotojų 
mokytojai ir vairavimo instruktoriai. Praktinio vairavimo mokymo kurso valandų skaičių galima 
mažinti, jei mokinys gauna teigiamus balus. Praktinių vairavimo įgūdžių vertinimo rezultatai 
įforminami protokole, kurį pasirašo šias žinias ir įgūdžius tikrinę vairuotojų mokytojai ir vairavimo 
instruktoriai. Protokolas pridedamas prie mokymo sutarties, mokinys su juo supažindinamas 
pasirašytinai. 
 

II. VAIRUOTOJ Ų PIRMINIO MOKYMO REIKALAVIMAI 
 

4. Asmenys, norintys lankyti kursus, privalo būti ne jaunesni kaip 17 metų. 
 5. Mokymai laikomi baigti, jeigu pasibaigus kursams ir gavus teigiamus įvertinimus 
(ne mažiau 6 balų) iš visų kontrolinių darbų, išlaikytas teorijos ir praktinio vairavimo  baigiamasis 
egzaminas. Mokymo kursai laikomi nebaigti tiems asmenims, kurie nebaigė viso privalomo 
praktinio vairavimo mokymo kurso, išklausė mažiau kaip 80 procentų nustatyto teorijos kurso 
valandų ir turi nepatenkinamus galutinius mokymo dalykų įvertinimus (mokinių žinios ir įgūdžiai 
įvertinami nuo 1 iki 10 balų, teigiamas įvertinimas – 6 ir daugiau balų). 



6. Asmenys, norintys lankyti kursus, privalo parašyti prašymą (bendrąja tvarka) 
mokyklos direktoriaus  vardu,  sudaryti sutartį (1 priedas)  ir jos laikytis. 
 7. Užsiėmimai vyksta pagal sudarytą ir mokyklos patvirtintą teminį planą. 

8. Teorijos mokymas vykdomas grupėmis (gali būti ir individualiai), o praktinis – 
individualiai. Per dieną mokymo grupėje leidžiama mokyti teorijos ne daugiau kaip 4 valandas, o 
praktinio vairavimo su vienu mokiniu ne daugiau kaip 3 valandas. 

9. Norint pagilinti žinias ar patobulinti įgūdžius, pasibaigus kursams ir sutarties 
galiojimo laikui, asmenys privalo sudaryti naujas sutartis. 

10. Kursų kainą tvirtina Druskininkų savivaldybės administracija. 
11. Kursų mokinių grupes sudaro ir tvirtina gimnazijos direktorius. 
12. Lankyti kursus pirmenybė suteikiama abiturientams bei pažangiems ir aktyviems 

gimnazijos mokiniams. 
 

III.  TEORIJOS MOKYMAS 
 

13. „B“ kategorijos transporto priemonių pirminių mokymų užsiėmimai vyksta pagal 
tvarkaraštį teorinių užsiėmimų kabinete (113 kab.). 

14. Kandidatai į užsiėmimus atvyksta nevėluodami ir tik jiems paskirtu laiku. 
15. Kandidatai naudojasi mokyklos mokymo priemonėmis, o papildoma mokymo 

literatūra rūpinasi patys. 
16. Už teorines žinias kandidatai atsiskaito pagal programą kontrolinių darbų metu. 

Neatsiskaičius bent vieno kontrolinio darbo teigiamam pažymiui (6 ir daugiau),  kandidatui 
neišduodamas pirminio mokymo baigimo liudijimas. 
 

IV. PRAKTINIS VAIRAVIMAS  
 

17. Praktinį vairavimą mokinys pradeda ir baigia nustatytoje vietoje prie mokyklos iš 
anksto suderinęs tvarkaraštį su vairavimo instruktoriumi. 

18. Prieš pradėdamas praktinį vairavimą instruktorius privalo patikrinti kandidato 
kelių eismo taisyklių (KET)  žinias ir fizinę būseną. Paaiškėjus, kad mokinio KET žinios ar fizinė 
būsena neatitina keliamų reikalavimų ir nebus saugu praktinio vairavimo metu, vairavimo 
instruktorius turi teisę neleisti vykdyti praktinio vairavimo. Trūkumus praneša teorijos mokytojui. 

19. Praktinio vairavimo metu kandidatas privalo klausyti visų vairavimo instruktoriaus 
pastabų ir vykdyti visus nurodymus. Užsiėmimo pabaigoje kandidatas kartu su instruktoriumi 
aptaria užsiėmimo pasiekimus ir įvertinimą, pasirašo vairavimo ir degalų  apskaitos lapuose. 
 

V. PAPILDOMAS MOKYMAS 
 

20. Asmenys, norintys pagilinti teorines žinias ir praktinio vairavimo įgūdžius, privalo 
parašyti prašymą (bendrąja tvarka) mokyklos vardu, nurodyti sritį, kurią tobulins, sudaryti sutartį  ir 
jos laikytis. Sutartyje turi būti numatyta valandų skaičius ir temos, kurias tobulins. 

21. Teorinės dalies vienos valandos užsiėmimo kaina – 2.90 eurų, pinigus perveda į 
sutartyje nurodytą mokyklos sąskaitą. 

22. Praktinio užsiėmimo vienos valandos užsiėmimo kaina – 8.69 eurų, pinigus 
perveda į sutartyje nurodytą mokyklos sąskaitą. 

VI. Iškilus problemoms ir neaiškumams kandidatas kreipiasi į mokyklos direktorių 
arba į pavaduotoją, atsakingą už vairavimo mokymą. 

VII. Vairavimo mokyklos ir kandidato į vairuotojus įsipareigojimai įforminti 
vairavimo mokymo sutartyje. 
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