
PATVIRTINTA 

Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos  

direktoriaus 2019 m. sausio 17 d. 

įsakymu Nr. V-10 

 

 

VAIRUOTOJŲ MOKYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vairuotojų mokymo tvarkos aprašas nustato motorinių transporto priemonių 

vairuotojų mokymo reikalavimus, kokias žinias, gebėjimus ir įgūdžius privalo turėti vairuotojas ir 

vairavimo mokymo Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos vairavimo mokykloje tvarką. 

2. Aprašas taikomas asmenims, kurie siekia įgyti tam tikros kategorijos motorinės 

transporto priemonės vairavimo teisę, teorinių žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių. 

3. Vartojamos sąvokos: 

3.1. Mokymo valanda – laikas, per kurį vairuotojų mokytojas ar vairavimo 

instruktorius dirba su mokiniais. Mokymo valandos trukmė – 45 minutės; 

3.2. Vairavimo mokykla – Lietuvos Respublikos įstatymų tvarka įregistruota įmonė, 

kuriai Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko nustatyta 

tvarka suteikta teisė vykdyti tam tikros kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojų  

mokymą.  

4. Smalininkų technologijų ir verslo mokyklai suteikta teisė vykdyti B, C1, C, CE  

kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymą. 

5. Vairavimo mokymas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo 

automobilių keliais įstatymu, LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 3-13 „Dėl 

saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo“, Valstybinės kelių transporto 

inspekcijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-85 patvirtintu „Reikalavimų 

vairavimo mokykloms tvarkos aprašu“ ir 2014 m. lapkričio 25d. jo pakeitimo įsakymu Nr.2B-231; 

2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 patvirtintu „Vairuotojų mokymo tvarkos aprašu“ ir 

2015 m. balandžio 9 d. jo pakeitimo įsakymu Nr. 2B-71; 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 2B-293 

„Dėl mokomųjų transporto priemonių reikalavimų patvirtinimo“ ir 2013 m. rugsėjo 3 d. jo 

pakeitimo įsakymu Nr. 2B-196. 

 

II SKYRIUS 

REGISTRACIJA Į VAIRAVIMO MOKYMO KURSUS 

 

6. Registracija į vairavimo mokymo kursus vykdoma šiais būdais: 

 6.1. Paskambinus į vairavimo mokyklą tel. 862045507. 

 6.2. Atsiuntus el. laišką adresu praktinismokymas@stvm.lt.  

 6.3. Atvykus į mokyklą adresu Jurbarko r. sav., Smalininkai, Parko g. 4, 206 kab. 

 

III SKYRIUS 

MOKYMOSI SUTARTIES SU VAIRAVIMO MOKYKLA SUDARYMAS 

 

7. Mokinys, norintis įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones, 

privalo su mokykla sudaryti mokymo sutartį, baigti vairuotojų mokymo kursą. Prieš sudarant 

mokymo sutartį mokinys turi būti informuojamas, kad praktinio vairavimo įgūdžių galutinės 

įskaitos metu bus daromas vaizdo ir garso įrašas. Mokymo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais 

po vieną kiekvienai šaliai. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi šalys. Jei mokinys nepilnametis, 

sutartį pasirašo vienas iš tėvų ar globėjų. 

mailto:praktinismokymas@stvm.lt
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8. Mokykla, per tris darbo dienas nuo mokymosi pradžios elektroninėmis ryšio 

priemonėmis pateikia VĮ „Regitra“ informaciją apie asmenį, su kuriuo sudaryta sutartis, ir nurodo: 

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), mokymo 

pradžios datą, numatomą mokymo pabaigos datą, transporto priemonių, kurias mokoma vairuoti, 

kategorijas. 

9.  Mokinys, sudarydamas vairavimo mokymo sutartį, turi būti sulaukęs nustatyto 

amžiaus, nuo kurio leidžiama mokytis vairuoti keliuose ( B kategorijos – ne jaunesnis kaip 17 metų) 

o mokymosi pabaigoje ne jaunesnis kaip nustatyto amžiaus, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti, 

taip pat galiojančią vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a), 1 

fotonuotrauką (3x4 cm). 

10. Mokiniai baigę vairavimo kursus gali gilinti savo žinias ir vairavimo įgūdžius 

sudarę atskirą sutartį. 

11. Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos mokiniams vairavimo mokymo 

teorijos kursas integruotas į profesinį mokymą pagal žemiau nurodytas programas: 

                          11.1. automobilių mechaniko; 

                          11.2. technikos priežiūros verslo darbuotojo; 

                          11.3. tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus. 

 12. Vairavimo mokymo sutartį sudaro atsakingas už vairavimo mokymą - profesinio 

mokymo skyriaus vedėjas  tel. 862045507. 

 

 

IV SKYRIUS 

TEORINIS MOKYMAS 

 

 13. Teorinis mokymas vykdomas adresu Parko g. 4, Smalininkai, Jurbarko r. sav., 206 

kab.  

 14. Vairavimo instruktoriai Valstybinės kelių transporto inspekcijos nustatyta tvarka 

turi būti įgiję teisę dirbti vairavimo mokykloje. 

 15. Mokymui naudojama vaizdinė medžiaga plakatuose, skaidrėse, stenduose ir 

kompiuteryje, kuri pateikiama multimedijos projektoriaus pagalba. Mokymui ir egzaminavimui 

naudojama UAB ALS kompiuterinė programinė įranga. Laboratorijose pateikiami agregatų 

pavyzdžiai, pjūviai. 

 16.Vairavimo kursų užsiėmimai ne Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos 

mokiniams vyksta pagal atskirai skelbiamą grafiką. 

 17. Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos mokiniams užsiėmimai skelbiami 

bendrame mokyklos pamokų tvarkaraštyje, kuris talpinamas centrinio pastato pirmo aukšto 

informaciniame stende ir internetinėje svetainėje www.stvm.lt.  

 18. Mokiniai turi išklausyti ne mažiau kaip 80 procentų nustatytų teorijos kurso 

valandų. 

 19. Mokykloje nustatytas teorijos mokymo kursų valandų skaičius: 

19.1. B kategorija 40 val.; 

19.2. BC1 kategorija 60 val.; 

19.3. C kategorija 35 val.; 

19.4. CE kategorija 25 val.; 

19.5. C,CE kategorija 40 val. 

 20. Per dieną teorijos žinių mokymo trukmė ne ilgesnė nei 4 valandos. 

 

V SKYRIUS 

PRAKTINIO VAIRAVIMO MOKYMAS 

 

http://www.stvm.lt/
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 21. Praktinis vairavimo mokymas vykdomas mokyklos vairavimo aikštelėje ir 

keliuose, Jurbarko bei Tauragės mieste, individualia tvarka pagal iš anksto suderintą grafiką. 

 22. Minimali praktinio vairavimo kurso trukmė: 

22.1. B kategorija 30 val.; 

22.2. C1 kategorija 10 val.; 

22.3. C kategorija 15 val.; 

22.4. CE kategorija 15 val. 

 23.Vairavimo instruktoriai Valstybinės kelių transporto inspekcijos nustatyta tvarka 

turi būti įgiję teisę dirbti vairavimo mokykloje. B kategorijos mokymas vykdomas automobiliu VW 

Golf (valstybinis numeris FZB 219). C, CE kategorijos mokymas vykdomas automobiliu MAN 

(valstybinis numeris JHS-720) ir priekaba „SOMMER“ (valstybinis numeris DK-526). 

 24. Vairavimo instruktoriai praktinio vairavimo įgūdžių mokymo metu turi turėti ir 

kontroliuojantiems pareigūnams pateikti motorinės transporto priemonės vairuotojui pagal KET 

reikalavimus būtinus turėti dokumentus, taip pat galiojančią vairuotojo sveikatos tikrinimo 

medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a), patvirtintas praktinio vairavimo įgūdžių mokymo temas, 

individualų mokymo apskaitos žurnalą (vairavimo lapą), galiojančią mokinio sveikatos tikrinimo 

medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a) arba šios pažymos kopiją, patvirtintą vairavimo mokyklos 

vadovo arba asmens, atsakingo už vairuotojų mokymą. Kiekviena praktinio vairavimo mokymo 

tema ir valandų skaičius užrašomas vairavimo lape, patvirtinamas instruktoriaus ir mokinio 

parašais. 

 25. Vieno mokinio praktinių vairavimo įgūdžių mokymas per dieną vykdomas ne 

ilgiau kaip 3 valandas. 

 

       

       

  

VI SKYRIUS 

TEORIJOS ŽINIŲ GALUTINĖ ĮSKAITA 

 

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

vykdomos tada, kai mokiniai yra baigę vairavimo mokyklos patvirtintą tam tikros kategorijos 

transporto priemonių vairuotojų teorijos mokymo kursą. 

 27. Teorijos galutinės įskaitos klausimus (klausimų bazę) tvirtina vairavimo mokyklos 

vadovas arba asmuo, atsakingas už vairuotojų mokymą. Klausimai turi apimti visą vairavimo 

mokyklos patvirtintą vairuotojų teorijos žinių mokymo kursą. 

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

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

kurių vairavimo teisę siekiama įgyti, kategoriją. Klausimai, naudojant kompiuterinę programą, 

parenkami iš patvirtintos klausimų bazės atsitiktinumo principu. Klausimai turi po keturis 

atsakymus, iš kurių ne mažiau kaip vienas yra teisingas. 

 29. Kai mokinys siekia įgyti teisę vairuoti dviejų ar daugiau kategorijų transporto 

priemones vienu metu, teorijos galutinės įskaitos klausimai turi apimti visas transporto priemonių, 

kurias mokinys mokosi vairuoti, kategorijas. Šiuo atveju testą (30 klausimų) sudaro po penkis 

specifinius klausimus pagal transporto priemonių kategorijas, o likusieji – bendrieji klausimai.  

 30. Mokinių žinios vertinamos naudojant kompiuterinę programinę įrangą. Teorijos 

galutinė įskaita yra teigiama, jei teisingai atsakyta į ne mažiau kaip  80 procentų 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 klausimų – 2 balais. Vienetu mokinys 

įvertinamas, jei atsako iki penkių testo klausimų. 
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 31. 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. 

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

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

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

supažindintas prieš teorijos galutinę įskaitą. 

 34. Po teorijos galutinės įskaitos įvertinimo mokinys vairavimo mokyklos nustatyta 

tvarka turi būti supažindintas su neteisingai atsakytais testo klausimais. 

 35. 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 

(nepriklausomai nuo mokinio gauto įvertinimo) testo vertinimo rezultatai įrašomi į teorijos mokymo 

apskaitos žurnalą. 

VII SKYRIUS 

PRAKTINIO VAIRAVIMO ĮGŪDŽIŲ GALUTINĖ ĮSKAITA 

 

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

vairavimo įgūdžių galutinė įskaita) gali rengti ir vykdyti 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 ir yra išlaikęs teorijos egzaminą VĮ „Regitra“ ir 

yra baigęs visą privalomąjį praktinio vairavimo mokymo kursą. Mokiniai, kuriems LR Vyriausybės 

nustatyta tvarka yra leidžiama įgyti teisę vairuoti C, CE, D1, D1E, D ir DE kategorijų transporto 

priemones nuo 18 metų (D ir DE kategorijų nuo 21 metų), prieš laikydami vairavimo įgūdžių 

galutinę įskaitą, privalo vairavimo mokyklai pateikti pažymėjimus, patvirtinančius pradinę 

profesinę kvalifikaciją vežti krovinius arba keleivius. 

 37. Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos turinys (atitinkamai pagal transporto 

priemonių kategorijas) turi apimti vairuotojų o praktinio vairavimo mokymo kursą, nustatytą 

mokyti vairuotojus vairavimo mokymo aikštelėje ir realiomis eismo sąlygomis keliuose (gatvėse). 

 38. Mokinys vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu turi pademonstruoti tokius 

sugebėjimus: 

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

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

38.2.  paleisti automobilio (motociklo) variklį ir pradėti važiuoti; 

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

38.3.1. apvažiuoti kliūtį, važiuodamas ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu, ir 

vairuoti „aštuonetu“  saugiu greičiu (A1, A kategorijos);  

38.3.2. vairuoti vingiais (slalomas) ir riboto pločio juosta su 90º posūkiu į kairę 

ar dešinę, važiuodamas per šiuos mokymo elementus į priekį ir atbulomis (B1, B kategorijos); 

38.3.3. vairuoti riboto pločio juosta su 90º posūkiu į kairę ar dešinę, 

važiuodamas į priekį (BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE  kategorijos); 

38.3.4. pastatyti transporto priemonę atbuline eiga prie pakrovimo (iškrovimo) 

vietos (platformos) (BE, C1, C1E, C, CE kategorijos); 

38.3.5. apsisukti ribotame plote (D1, D1E, D, DE  kategorijos). 

38.4. Vairuoti realiomis eismo sąlygomis, siekiant saugaus, ekologiško ir 

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; maršrutai turi būti sudaromi taip, kad būtų 

galima įvertinti, kaip mokinys vairavimo metu atlieka šiuos veiksmus: 

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

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

pan.); 
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38.6. artėja prie nereguliuojamų ir reguliuojamų sankryžų bei važiuoja per jas 

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

38.7. įvertina meteorologines sąlygas ar kitus reiškinius, lemiančius kelio 

matomumą; 

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

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

Vertinimo kriterijus ir klaidų kiekį nustato vairavimo mokykla pagal Motorinės transporto 

priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo, patvirtinto VĮ 

„Regitra“ generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-223 „Dėl Motorinės 

transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo 

patvirtinimo“, nuostatas.  

40. Jei vairavimo mokykla nustato, kad vairavimo mokymo aikštelėje mokinys 

privalės atlikti daugiau kaip du mokymo elementus, papildomi mokymo elementai, bus parinkti 

atsitiktinumo principu. 

41. 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. 

42. Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos (pagal B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, 

DE transporto priemonių kategorijas) metu daromas vaizdo ir garso įrašas Valstybinės kelių 

transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka. 

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

mokymo apskaitos lapą. Sėkmingai išlaikius teorijos ir vairavimo įgūdžių galutines įskaitas 

vairavimo mokykloje, mokykla per vieną darbo dieną po mokymo pabaigos elektroninėmis ryšio 

priemonėmis perduoda informaciją apie mokinį, įskaitų datas, transporto priemonių kategorijas, 

kuriomis išmokyta vairuoti, vairuotojų mokytojo ir vairavimo instruktoriaus patvirtinusių, kad 

asmuo turi pakankamai teorijos žinių ir praktinių vairavimo įgūdžių, asmens duomenis VĮ            

„Regitra“. Neišlaikius įskaitų arba nebaigus teorijos žinių ir/ar praktinio vairavimo kurso, mokykla 

išduoda pažymą apie išklausytą teorijos ir atliktą praktinio vairavimo kursą, patvirtintą mokyklos 

vadovo ar asmens atsakingo už vairavimo mokymą. 

 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 44. Iškilus klausimams ar problemoms mokymosi vairavimo mokykloje metu, 

mokinys gali kreiptis į atsakingą už vairavimo mokymą  profesinio mokymo skyriaus vedėją tel., 

862045507. 

el. p. praktinismokymas@stvm.lt.  

45. Nepavykus išspręsti problemos vairavimo mokykloje, mokinys turi galimybę 

kreiptis į Valstybinės kelių transporto inspekcijos Klaipėdos regiono departamentą adresu: Pilies g. 

12, LT-91234 Klaipėda. Tel. (8-46) 412472, Faks. (8-46) 310523, el. p. klaipeda.vkti@vkti.gov.lt.  

 

_________________ 
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