PATVIRTINTA
Prienų „Žiburio“ gimnazijos
Direktoriaus 2019 m. gegužės 14 d.
Įsakymu Nr. (1.5) V – 75
PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS „B“ KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ
VAIRUOTOJŲ PIRMINIO MOKYMO TVARKOS APRAŠAS
Prienų „Žiburio“ gimnazijos „B“ kategorijos transporto priemonių vairuotojo pirminio
mokymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengta vadovaujantis Vairuotojų 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.
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Prienų „Žiburio“ gimnazija, vadovaudamasi Valstybinės kelių transporto inspekcijos
prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. (401)11B-1307, vykdo
„B“ kategorijos transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą.
1.2. Darbo valandą sudaro kontaktinė valanda (45 min., skirtos tiesiogiai mokyti teorijos
ar praktinio vairavimo).
1.3. Mokymo turinį sudaro 60 val. teorijos žinių ir 30 val. praktinio vairavimo kursai.
II SKYRIUS
PRIĖMIMAS Į VAIRAVIMO MOKYKLĄ, VAIRUOTOJŲ PIRMINIO MOKYMO
REIKALAVIMAI
2.1. Mokinys, norintis įgyti teisę vairuoti transporto priemonę, privalo su vairavimo
mokykla sudaryti mokymo sutartį, baigti vairuotojų mokymo kursą teigiamais įvertinimais, įgyti
teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių, kaip nustatyta Motorinių transporto priemonių ir jų
junginių su priekabomis vairuotojų žinių, gebėjimų, įgūdžių ir elgsenos reikalavimuose,
patvirtintuose Lietuvos Respublikos valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo
ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84.
2.2. Asmenys, norintys laikyti vairuotojų pirminio mokymo kursus (toliau – kursai),
gimnazijos direktoriaus įsakymu nustatytu laiku privalo pateikti šiuos dokumentus:
2.2.1. prašymą (bendrąja tvarka) gimnazijos direktoriui (priedas Nr. 2);
2.2.2. asmens medicininę sveikatos pažymą mokytis vairavimo;
2.2.3. nuotrauką dokumentams;
2.2.4. prašymą patenkinus, iki vairuotojų pirminio mokymo, pasirašyti Vairuotojo
pirminio mokymo sutartį (1 priedas) (toliau – sutartis).

2.3. Iki mokymų pradžios kandidatas turi sumokėti visą 185 EUR (vieno šimto
aštuoniasdešimt penkių eurų) vairuotojų mokymų sumą, nustatytą Prienų r. savivaldybės tarybos
sprendimu.
2.4. Iki nustatyto termino kandidatas, nesumokėjęs viso mokesčio, išbraukiamas iš
kandidatų sąrašo.
2.5. Asmenys norintys lankyti vairavimo mokyklą, privalo būti ne jaunesni kaip 17 m.
2.6. Teorijos žinių mokytojas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo mokymo pradžios
dienos elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikia VĮ „Regitra“ informaciją apie mokinius, su kuriais
sudaryta vairuotojų pirminio mokymo sutartys, nurodydamas mokinio: vardą, pavardę, asmens kodą,
sutarties numerį (eilės tvarka) ir jos sudarymo datą, mokymo pobūdį (teorijos žinių ir praktinio
vairavimo įgūdžių arba tik praktinio vairavimo įgūdžių), mokymų pradžios datą, numatomą mokymų
pabaigos datą, transporto priemonės, kuria mokoma vairuoti, kategoriją.
2.7. Mokymai laikomi baigti, jeigu mokinys baigia kursus ir nustatytu laiku teigiamai (ne
mažiau 6 balų) įvertinimas iš visų atsiskaitomųjų darbų, išlaiko mokyklines teorijos žinių ir praktinio
vairavimo įskaitas.
2.8. Mokymai laikomi nebaigti jeigu mokinys nebaigė viso privalomo praktinio
vairavimo mokymo kurso, išklausė mažiau kaip 80 proc. nustatyto teorijos žinių kurso ar
atsiskaitydamas už teorijos žinių kurso dalį buvo įvertintas žemesniu nei 6 balų įvertinimu. Mokinių
žinios ir įgūdžiai vertinami nuo 1 iki 10 balų. Teigiamas įvertinimas – 6 ir daugiau balų.
2.9. Teorinių žinių užsiėmimai vyksta pagal teorijos žinių mokytojo sudarytą ir
gimnazijos direktoriaus patvirtintą teminį planą.
2.10. Teorijos žinių mokymo tvarkaraštis grupei, praktinio vairavimo mokymo
tvarkaraštis mokiniui, yra suderintas su teorijos žinių mokytoju. Juos tvirtina gimnazijos direktorius.
2.11. Mokiniai, norintys patobulinti vairavimo įgūdžius, pasibaigus mokymams,
Vairuotojo pirminio mokymo sutarties galiojimo laikotarpiu, privalo: pateikti prašymą gimnazijos
direktoriui dėl papildomų mokymų, sumokėti mokestį į gimnazijos sąskaitą už papildomą mokymą
pagal Prienų r. savivaldybės tarybos nustatytas kainas.
2.212. Mokinių, baigusių mokymo kursą ir turinčių galutinius teigiamus teorijos žinių ir
praktinio vairavimo įvertinimus, duomenis per vieną dieną nuo mokymo pabaigos elektroninėmis
ryšio priemonėmis pateikia VĮ „Regitra“.
III SKYRIUS
TEORIJOS ŽINIŲ MOKYMAS
3.1. „B“ kategorijos transporto priemonių mokymų užsiėmimai vyksta pagal tvarkaraštį
teorinių užsiėmimų kabinete.
3.2. Mokiniai laiku atvyksta į mokymus.
3.3. Mokiniai naudojasi gimnazijos mokymo priemonėmis, o papildoma mokymosi
literatūra rūpinasi patys.
3.4. Už teorijos žinias mokiniai atsiskaito pagal programą atsiskaitomųjų darbų metu.
Neatsiskaičius bent vieno atsiskaitomojo darbo teigiamam įvertinimui (6 ir daugiau), mokinys
neprileidžiamas laikyti mokyklinės teorinių žinių įskaitos ir privalo mokytis papildomai, ne mažiau
kaip 2 val. Jei neatsiskaito dviejų atsiskaitomųjų darbų – papildomai mokosi 4 val. ir t. t.

3.5. Tik išlaikęs teorinių žinių įskaitą, t. y. atsiskaitęs už visas temas ir gavęs teigiamus
įvertinimus, mokinys gali laikyti praktinio vairavimo įskaitą.
IV SKYRIUS
PRAKTINIO VAIRAVIMO MOKYMAS
4.1. Praktinio vairavimo užsiėmimą mokinys pradeda ir baigia nustatytoje, iš anksto
suderintoje su vairavimo instruktoriumi, vietoje.
4.2. Prieš pradėdamas praktinį vairavimą vairavimo instruktorius privalo patikrinti
mokinio kelių eismo taisyklių (KET) žinias ir fizinę būseną. Paaiškėjus, kad mokinio KET žinios ar
fizinė būsena neatitinka keliamų reikalavimų ir nebus saugu vairavimo metu, vairavimo instruktorius
turi teisę nevykdyti praktinio vairavimo mokymų. Instruktorius apie mokinio žinių trūkumus
informuoja teorijos žinių mokytoją.
4.3. Praktinio vairavimo metu mokinys privalo klausyti visų vairavimo instruktoriaus
pastabų ir vykdyti jo nurodymus. Užsiėmimo pabaigoje mokinys kartu su vairavimo instruktoriumi
aptaria užsiėmimo pasiekimus ir įvertinimą, pasirašo vairavimo mokymų lape.
V SKYRIUS
PAPILDOMAS MOKYMAS
5.1. Asmenys norintys pagilinti praktinio vairavimo įgūdžius, privalo parašyti prašymą (bendrąja
tvarka) (priedas Nr. 3) gimnazijos direktoriui, prašomą valandų skaičių.
5.2. Praktinio vairavimo papildomo užsiėmimo vienos valandos kaina – 15 EUR (penkiolika eurų).
Pinigus už papildomą mokymą mokinys turi pravesti iki papildomų praktinio vairavimo mokymų
pradžios.
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