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I.Į. „VAIRALIS“ DARBO  TVARKOS TAISYKLĖS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. I.Į.“VAIRALIS“ (toliau – vairavimo mokykla) mokymo  tvarkos taisyklės  nustato 

motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminio mokymo šioje vairavimo mokykloje reikalavimus bei 

mokymo tvarką. 

2. Šios taisyklės sudarytos remiantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo 

ministerijos viršininko 2014 m. balandţio 30 d. įsakymais Nr. 2B-84 ir 2B-85, Lietuvos Respublikos saugaus 

eismo automobilių keliais įstatymu (Ţin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213). 

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:  

Mokymo valanda (toliau – valanda) – laikas, per kurį vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius 

tiesiogiai dirba su mokiniais (moko, aptaria uţduotis, pasiekimus, klaidas ir pan.). Mokymo valandos trukmė 

– 45 minutės. 

Vairavimo mokykla – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įmonė ar įstaiga, kuriai 

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VKTI) viršininko įsakymu 

suteikta teisė vykdyti jame nurodytos (-ų) kategorijos (-ų) ( transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą 

jame nurodytoje mokymo patalpoje (-ose) ir vairavimo mokymo aikštelėje (-ėse). 

  

II. VAIRUOTOJŲ MOKYMO TVARKOS REIKALAVIMAI 

   

4. Vairavimo mokykla moko teorinio ir (ar) praktinio vairavimo tik asmenis, kurie yra sudarę 

mokymo sutartis (įskaitant mokymą, kai mokinys yra baigęs teorijos ţinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdţių 

mokymo kursą tam tikros kategorijos transporto priemonių vairavimo teisei įgyti ir siekia tobulinti savo 

turimas teorijos ţinias ir (ar) praktinio vairavimo įgūdţius).  

5. Mokiniai, sudarydami mokymo sutartį, turi būti sulaukę nustatyto amţiaus, nuo kurio 

leidţiama mokyti vairuoti keliuose, o mokymosi pabaigoje – ne jaunesni kaip nustatyto amţiaus (išskyrus B 

kategoriją, gali būti 17metų), nuo kurio leidţiama įgyti teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto 

priemones. Transporto priemonių kategorijas ir minimalų vairuotojų amţių nustato Lietuvos Respublikos 

saugaus eismo automobilių keliais įstatymas: 

A1 kategorija – 16 metų; 

A2 kategorija – 18 metų; 

A kategorija – 18 metų; 

B1 kategorija – 16 metų; 

B kategorija –18 metų. 

6. Sudarydami mokymo sutartį, mokiniai turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą 

(LR piliečio pasą arba tapatybės kortelę), o iki praktinio vairavimo pradţios pateikti vieną nuotrauką (3x4 

cm) ir vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę paţymą (forma Nr. 083-1/a).  

7. Kai pagal teisės aktų reikalavimus mokinys teorijos mokosi savarankiškai, sudarydamas 

mokymo sutartį, turi pateikti visus šių taisyklių 6 punkte minėtus dokumentus ir VĮ „Regitra“  išlaikyto 

teorijos egzamino paţymą.  

8. Teorijos mokymo kurso trukmė ne trumpesnė kaip 40 valandų – A1, A2, A, B1 arba B 

kategorijai. Kai mokiniai turi teisę vairuoti A1 arba B1 kategorijos transporto priemones ir siekia įgyti teisę 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=111999&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=310244&b=
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vairuoti atitinkamai A arba B kategorijos transporto priemones, teorijos mokymo valandų skaičius gali būti 

sumaţintas per pusę. 

9.  Praktinio vairavimo mokymo kurso trukmė vienam mokiniui ne trumpesnė kaip: 

9.1. 10 valandų – A1, A2, A kategorijoms; 

9.2. 20 valandų – B1 kategorijai; 

9.3. 30 valandų - B kategorijai. 

Vairavimo mokykla, įvertinusi mokinio (būsimo vairuotojo) turimus praktinio vairavimo įgūdţius, turi 

teisę iki 20 proc. sumaţinti nustatytą praktinio vairavimo mokymo kursų valandų skaičių (pagal kiekvieną 

transporto priemonių kategoriją). 

10. Kai mokiniai turi teisę vairuoti A1 arba B1 ir siekia įgyti teisę vairuoti atitinkamai A2 arba 

B kategorijų transporto priemones, praktinio vairavimo mokymo trukmė gali būti sumaţinta 5 valandomis. 

11. Teorinis mokymas vykdomas grupėmis (gali būti ir individualiai), o praktinis – tik 

individualiai. Per dieną mokymo grupėje mokyti teorijos leidţiama ne daugiau kaip 4 valandas, o praktinio 

vairavimo su vienu mokiniu ne daugiau kaip 3 valandas. Ne rečiau kaip po dviejų valandų teorinio ar 

praktinio vairavimo mokymo turi būti daromos ne trumpesnės kaip 15 minučių pertraukos; 

12.  Mokiniui pabaigus teorinį ir praktinį mokymus, VKTI nustatyta tvarka vykdomos 

mokinių teorijos mokymo kurso ir praktinio vairavimo įgūdţių galutinės įskaitos. 

13. Teorijos galutinė įskaita yra teigiama, jei teisingai atsakyta į ne maţiau kaip  

80 proc. testo klausimų (24 klausimai). 

14. Mokinio praktinio vairavimo įgūdţių galutinė įskaita vykdoma tik tada, kai mokinys yra 

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

mokiniui mokytis teorijos leidţiama savarankiškai, be to, jis yra VĮ „Regitra“ išlaikęs teorijos egzaminą ir 

baigęs visą privalomąjį praktinio vairavimo mokymo kursą.  

15. Vairavimo įgūdţių galutinės įskaitos vertinimo kriterijus ir klaidų kiekį nustato vairavimo 

mokykla vadovaudamasi valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2013 m. gruodţio 23 d. 

įsakymu Nr. V-223 (Ţin., 2013, Nr. 129-6580).  

16. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka 

daromas vairavimo įgūdţių galutinės įskaitos (pagal B transporto priemonių kategoriją) vaizdo ir garso 

įrašas. 

17. Vairavimo mokykla, mokiniui pageidaujant, sudaro jam galimybę perţiūrėti praktinio 

vairavimo įgūdţių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašą vairavimo mokykloje.  

 

III. VAIRUOTOJŲ MOKYMO TRUKMĖ IR INFORMACIJOS APIE KURSO BAIGIMĄ 

PATEIKIMAS VĮ „REGITRA“ 

 

18. Vairavimo mokykla mokiniui sumokėjusiam visą sutartyje nurodytą sumą uţ mokymo kursus, 

baigusiam visą mokymo kursą ir išlaikiusiam teorijos ţinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdţių galutines 

įskaitas, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikia VĮ „Regitra“ 

informaciją apie mokinį išmokytą vairuoti tam tikros kategorijos(-jų), patvirtinančią, kad mokynys turi 

reikiamas teorines ţinias ir pakankamai vairavimo įgūdţių.  

19.  Vairavimo kursai galioja 12 mėnesių nuo baigimo uţregistravimo VĮ „Regitra“ dienos . 

20. Mokiniui pageidaujant, vairavimo mokykla išduoda paţymą apie išklausytą teorinio ir atliktą 

praktinio vairavimo mokymo kursą (nurodant mokymo dalykų temas, valandų skaičių, įvertinimus) ir 

pripaţinti kitos vairavimo mokyklos išduotą tokią paţymą bei įskaityti išklausytą teorinį ir atliktą praktinio 

vairavimo mokymo kursą; ši paţyma turi būti pridedama prie mokymo sutarties. 

21. Vairavimo mokykla neteikia informacijos VĮ „Regitra“ apie tuos mokinius, kurie nebaigė nustatyto 

teorijos mokymo ir viso privalomo praktinio vairavimo įgūdţių kurso, arba yra neišlaikę teorijos ţinių ir (ar) 

praktinio vairavimo įgūdţių įskaitos (-ų). Mokinių ţinios ir įgūdţiai įvertinami nuo 1 iki 10 balų, teigiamas 

įvertinimas – 6 ir daugiau balų. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=393282
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IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Uţ mokymo kokybę atsako vairavimo mokykla (vairavimo mokyklos vadovas arba jo įsakymu 

paskirtas asmuo, atsakingas uţ vairuotojų mokymą); 

23.  Kitos mokymo sąlygos nurodytos mokymo sutartyje. 

24. Vairavimo mokyklos rekvizitai: I.Į. VAIRALIS  į/k 186471883,Vilniaus g. 57-178,Grigiškės, 

Vilnius, tel. (85)2505269, in.sv. www.vairalis.lt,  el.p. vairalis@vairalis.lt arba  

vairavimo.mokykla@gmail.com ,  a/s LT537400034267023810 Danske Bankas. 
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