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PATVIRTINTA 

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos 

direktoriaus 2012 m. vasario 24 d. 

įsakymu Nr. V1- 220 (1.3) 

 

 

DRUSKININKŲ „RYTO“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ B KATEGORIJOS PIRMINIO 

MOKYMO KURSO TEORIJOS ŽINIŲ IR PRAKTINIO VAIRAVIMO ĮGŪDŽIŲ 

GALUTINIŲ ĮSKAITŲ VYKDYMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių 

įskaitų vykdymo tvarką ir vertinimo rezultatų įforminimą nustato Druskininkų „Ryto“ gimnazijos 

vadovas (toliau, vairuotojų mokymo įstaiga). 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3-493, 

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. liepos     

7 d. įsakymu Nr. 2B-274. 

  

II. TEORIJOS ŽINIŲ GALUTINĖS ĮSKAITOS REIKALAVIMAI 

 

4. Mokinių teorijos žinių galutinės įskaitos (toliau – teorijos galutinė įskaita) 

vykdomos tada, kai mokinys yra baigęs transporto priemonių vairuotojų pirminio mokymo kurso 

teorijos dalykus.  

5. Jei mokinys išklausęs mažiau kaip 80 proc. nustatyto teorijos mokymo kurso 

valandų, teorijos galutinės įskaitos laikyti neleidžiama. 

6. Teorijos galutinei įskaitai naudojamus klausimus (klausimų bazę) tvirtina vairavimo 

mokyklos vadovas. Klausimai turi apimti vairuotojų pirminio mokymo kursų turinį, nustatytą 

Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo 1 priedo mokymo dalyke „Kelių eismo taisyklės, 

saugus eismas, teisinės žinios“.  

7. Mokiniui teorijos galutinės įskaitos metu pateikiamas testas. Testą sudaro 30 

klausimų (iš kurių 25 bendrieji klausimai ir penki specifiniai klausimai pagal transporto priemonių, 

kurių vairavimo teisę siekiama įgyti, kategoriją) atsitiktinumo principu, naudojant kompiuterinę 

programą, parinktų iš patvirtintos klausimų bazės ir turinčių po keturis atsakymus, iš kurių ne 

mažiau kaip vienas yra teisingas. 

8. Mokinių žinios vertinamos kompiuterine įranga. Teorijos galutinė įskaita yra 

teigiama, jei teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 80 proc. testo klausimų (24 klausimai). Atsakęs į 24 

klausimus, mokinys vertinamas 6 balais. Kai mokinys atsako į 25 ar 26 klausimus, jis vertinamas 7 

balais, atsakęs į 27 ar 28 – 8 balais, o į  29 – 9 balais.  Kai visi testo klausimai atsakyti teisingai, 

mokinys vertinimas 10 balų. Mokinys vertinamas nepatenkinamai, jei atsako į mažiau kaip 24 testo 

klausimus: atsakęs į 21–23 klausimus vertinamas 5 balais, į 16 - 20 klausimų - 4 balais, į 11–15 

klausimų – 3 balais, į 6–10 klausimus – 2 balais. Vienetu mokinys įvertinamas, jei atsako iki penkių 

testo klausimų. 

10. Testui spręsti skiriama 30 minučių. Jei mokinys į testo klausimus per 30 minučių 

neatsako, kompiuterinė programinė įranga toliau spręsti testo neleidžia ir mokinys įvertinamas 

pagal atsakytų klausimų skaičių. 

11. Į testo klausimą atsakyta neteisingai, jei mokinys pažymėjo ne visus teisingus 

atsakymus ar pažymėjo bent vieną klaidingą atsakymą, arba nepažymėjo nei vieno atsakymo. 

12. Visais atvejais mokinys su testo sprendimo tvarka ir vertinimo kriterijais turi būti 

supažindintas prieš teorijos galutinę įskaitą.  
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13. Po teorijos galutinės įskaitos priėmimo mokinys  supažindinamas su neteisingai 

atsakytais testo klausimais. 

14. Mokinių teorijos galutinės įskaitos vertinimo rezultatai (testas su mokinio 

pažymėtais atsakymais į testo klausimus, mokinio vardas, pavardė, vertinimo data) saugoma 

vienerius metus nuo mokymo kursų baigimo liudijimo išdavimo datos. Kiekvieno mokinio 

(nesvarbu, kaip jis buvo įvertintas) testo vertinimo rezultatai įrašomi į Teorijos mokymo apskaitos 

žurnalą. 

 

III. PRAKTINIO VAIRAVIMO ĮGŪDŽIŲ GALUTINĖS ĮSKAITOS REIKALAVIMAI 

 

15. Vairavimo mokykla mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą (toliau – 

vairavimo įgūdžių galutinė įskaita)  rengia ir vykdo tik tada, kai mokinys yra išlaikęs ir turi 

teigiamą teorijos galutinės įskaitos įvertinimą, išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktų reikalavimus 

mokiniui mokytis teorijos leidžiama savarankiškai, be to, jis yra baigęs visą privalomąjį praktinio 

vairavimo mokymo kursą.  

16. Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos turinys turi apimti B kategorijos vairuotojų 

pirminio praktinio vairavimo mokymo kursą, nustatytą mokyti vairuotojus vairavimo mokymo 

aikštelėje ir realiomis eismo sąlygomis keliuose (gatvėse). 

17. Mokinys vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu turi pademonstruoti, kaip 

sugeba: 

17.1. tinkamai pasirengti saugiai vairuoti (sureguliuoti sėdynę, galinio vaizdo 

veidrodžius, saugos diržus, galvos atramas, pritaikyti saugos šalmus ir pan.); 

17.2. paleisti automobilio variklį ir pradėti važiuoti; 

17.3. atlikti ne mažiau kaip du mokymo elementus vairavimo mokymo aikštelėje: 

17.3.1. vairuoti vingiais (slalomas) į priekį ir atbulomis; 

17.3.2. vairuoti riboto pločio juosta su 90º posūkiu į kairę ar dešinę, į priekį ir 

atbulomis ; 

17.4. vairuoti realiomis eismo sąlygomis, siekiant ekonomiško važiavimo pagal 

vairavimo mokyklos nustatytą ir atsitiktinumo principu pasirinktą maršrutą nuo vairavimo mokymo 

aikštelės iki nurodytos (tikslinės) vietos arba nuo nurodytos (tikslinės) vietos iki vairavimo 

mokymo aikštelės: 

17.4.1. važiuodami atsitiktinai pasirinktu maršrutu mokinio gebėjimai vertinami 

vairavimo metu: 

17.4.2. keičia eismo juostas, apsisuka kelyje, pasirenka saugų greitį ir atstumą iki 

priešais važiuojančios transporto priemonės, važiuoja pro autobusų stoteles, per pėsčiųjų perėjas ir 

pan.); 

17.4.3. artėja prie nereguliuojamų ir reguliuojamų sankryžų bei važiuoja per jas 

įvairiomis kryptimis, įskaitant įvažiavimą į lėtėjimo ir greitėjimo eismo juostas; 

17.4.4. įvertina meteorologines sąlygas ar kitus reiškinius, lemiančius kelio 

matomumą; 

17.4.5. taisyklingai sustoja ir saugiai stovi nurodytoje (tikslinėje) vietoje. 

18. Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos trukmė – ne trumpesnė kaip 45 min.  

19. Vertinimo kriterijai nustatomi atsižvelgiant į Motorinės transporto priemonės 

valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo, patvirtinto valstybės įmonės 

„Regitra“ generalinio direktoriaus 2010 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-116  

19. Jei mokinys vairavimo mokymo aikštelėje privalės atlikti daugiau kaip du 

mokymo elementus, papildomi mokymo elementai, kurie nenurodyti šio Tvarkos aprašo 17.3 

punkte, bus parinkti atsitiktinumo principu. 

20. Prieš vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą vairavimo instruktorius, kuris yra 

paskirtas vertinti mokinį, privalo patikrinti mokinio asmens tapatybę, supažindinti jį su vairavimo 

įgūdžių galutinės įskaitos vykdymo tvarka ir vertinimo kriterijais, o po įskaitos laikymo – su 

padarytomis klaidomis, išvadomis ir vertinimu. 
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21. Daromas vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašas Valstybinės 

kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka, Valstybinės kelių 

transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. liepos 27 d. įsakymu        

Nr. 2B-299. 

22. Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vertinimo rezultatas (-ai) įrašomi į Vairavimo 

mokymo lapą.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vykdymą pradedame realiomis eismo 

sąlygomis ir baigiame vairavimo mokymo aikštelėje.   

25. Vairuotojų pirminio mokymo kursų baigimo liudijime įrašomas tas vairavimo 

instruktorius, kuris vykdė vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą ir patvirtino, kad mokinys turi 

reikiamų įgūdžių, gebėjimų ir yra pasirengęs laikyti egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“. 

26. Teorijos galutinės įskaitos klausimai (klausimų bazė), praktinio vairavimo  

galutinių įgūdžių įvertinimo kortelė ir važiavimo maršrutai pridedami prieduose Nr.1, Nr.2 ir Nr.3. 

___________________________________ 
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Priedas Nr. 2 

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

praktinio vairavimo galutinių įgūdžių įvertinimo kortelė 

 

................................................................................................................................................................

(Mokinio vardas, pavardė ) 

Data ............................................... 

 

Eil.

Nr. 

Egzamino turinys Įvertinimas 

 Vairavimas aikštelėje:  

1. Tinkamai pasirengti saugiai vairuoti (sureguliuoti sėdynę, galinio vaizdo 

veidrodžius, saugos diržus, galvos atramas.) 

 

2. Paleisti automobilio variklį ir pradėti važiuoti;  

3. Vairuoti vingiais (slalomas) į priekį ir atbulomis  

 

4. Vairuoti riboto pločio juosta su 90º posūkiu į kairę ar dešinę, į priekį ir 

atbulomis; 

 

5. Transporto priemonės vairavimas atbuline eiga ribotame plote, įvažiavimas 

atbuline eiga į boksą (garažą). 

 

6. Transporto priemonės sustabdymas numatytoje vietoje, sustojimas atbuline 

eiga tarp dviejų transporto priemonių (maketų) prie šaligatvio. 

 

 Vairavimas keliuose (gatvėse):  

7. Keičia eismo juostas, apsisuka kelyje, pasirenka saugų greitį ir atstumą iki 

priešais važiuojančios transporto priemonės, važiuoja pro autobusų stoteles, 

per pėsčiųjų perėjas ir pan.);  

 

8. Artėja prie nereguliuojamų ir reguliuojamų sankryžų bei važiuoja per jas 

įvairiomis kryptimis, įskaitant įvažiavimą į lėtėjimo ir greitėjimo eismo 

juostas; 

 

9. Įvertina meteorologines sąlygas ar kitus reiškinius, lemiančius kelio 

matomumą; 

 

10. Taisyklingai sustoja ir saugiai stovi nurodytoje (tikslinėje) vietoje.  

     

Galutinis įvertinimas ______________ 

Vairavimo instruktoriaus (Vardas, pavardė parašas)____________________________- 

 

 


