Būsimo vairuotojo atmintinė
Viskas, ką turi žinoti

Transporto priemonių vairavimas – atsakingas, susijęs su rizika bei pavojais, darbas.
Asmuo, siekiantis įgyti teisę vairuoti transporto priemonę turi atitikti tam tikrus
reikalavimus:
Būsimas vairuotojas turi atitikti Motorinių
transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis
vairuotojų žinių, gebėjimų, įgūdžių ir elgsenos
reikalavimus. *

Reikalingų žinių ir įgūdžių įgyjama:
- mokantis vairavimo mokykloje
(teorijos žinių ir praktinio vairavimo
įgūdžių);
- savarankiškai;
- mokantis praktinio vairavimo (B
kategorija) su šeimos vairavimo
instruktoriumi. *

*VKTI viršininko 2014-04-30 d. įsakymas Nr. 2B-84 "Dėl
vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Mokymasis vairavimo mokykloje:
Tik sudarius mokymo sutartį;

Asmuo, mokydamasis
savarankiškai, V Į "Regitra" išlaiko
teorijos žinių egzaminą, mokymo
sutartį sudaro su mokykla tik
praktinio vairavimo mokymuisi;

Mokymosi pabaigoje mokinio
amžius ne jaunesnis nei amžius,
nuo kurio leidžiama vairuoti tos
kategorijos transporto priemonę.
Asmuo, kuris mokosi vairuoti B
kategorijos motorines transporto
priemones, gali būti ne jaunesnis
kaip 17 metų;

Su šeimos vairavimo instruktoriumi*:
Savarankiškai mokydamasis
išlaiko V Į "Regitra" teorijos žinių
egzaminą (siekiantiems įgyti B
kategorijos motorinių transporto
priemonių vairavimo teisę) ir yra
ne jaunesnis nei 17 metų:

Šeimos narys laikyti praktinio
vairavimo egzaminą VĮ "Regitra"
gali tik, kai vairavimo mokykloje
yra baigęs praktinio vairavimo
mokymo kursą.

- mokytis su šeimos vairavimo
instruktoriumi ir tik vėliau
vairavimo mokykloje su vairavimo
instruktoriumi baigti nustatytą
prak. vairavimo mokymo kursą;

- mokosi lygiagrečiai.

* Šeimos v airav imo instruktorius - šeimos narys, mokantis kitą šeimos
narį praktinio v airav imo pagal nustatytą VKTI tv arką

- V airavimo mokykloje su
vairavimo instruktoriumi baigti
nustatytą praktinio vairavimo
mokymo kursą ir toliau mokytis su
šeimos vairavimo instruktoriumi;

Už Kelių eismo taisyklių ir šeimos narių
mokymo reikalavimų laikymąsi mokymo
metu atsako šeimos vairavimo
instruktorius.

Teorijos žinių mokymo trukmė
turi būti ne trumpesnė nei *:

40 valandų

A1, A2, A, B1 arba B kategorijai

60 valandų

B ir C1 kategorijoms (kartu)

35 valandos

C arba D kategorijai

20 valandų

D1, BE, C1E, D1E arba DE kategorijai

25 valandos

CE kategorijai

25 valandos

C1 kategorijai

60 valandų

T kategorijai

Teorijos žinių mokymas vykdomas grupėmis (arba individualiai), per dieną grupėje
leidžiama mokyti teorijos žinių ne daugiau kaip 4 valandas (mokymo valanda – 45
minutės). Ne rečiau kaip po dviejų teorijos žinių mokymo valandų turi būti daromos ne
trumpesnės kaip 15 minučių pertraukos.
*VKTI v iršininko 2014-04-30 d. įsakymas Nr. 2B-84 "Dėl
v airuotojų mokymo tv arkos aprašo patv irtinimo"

Praktinio vairavimo įgūdžių
mokymo kurso trukmė (įskaitant
galutinę įsakaitą) vienam mokiniui
vairavimo mokykloje turi būti ne
trumpesnė nei *:

10 valandų

A1, A2, A, BE, C1, C1E arba D1E kategorijai

20 valandų

B1 kategorijai

30 valandų

B kategorijai

12 valandų

D1 arba DE kategorijai

15 valandų

C, D arba CE kategorijai

50 valandų

T kategorijai

Praktinio vairavimo įgūdžių mokymas vykdomas individualiai. Per dieną
leidžiama mokyti praktinio vairavimo įgūdžių su vienu mokiniu ne daugiau
kaip 3 valandas. Ne rečiau kaip po dviejų praktinio vairavimo įgūdžių
mokymo valandų (mokymo valanda – 45 minutės) turi būti daroma ne
trumpesnė kaip 15 minučių pertrauka.
*VKTI v iršininko 2014-04-30 d. įsakymas Nr. 2B-84 "Dėl
v airuotojų mokymo tv arkos aprašo patv irtinimo"

Baigus mokymą vykdomos:
 mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos;
 praktinio vairavimo įgūdžių galutinė įskaita turi vykti ne trumpiau kaip 45
minutes ir turi būti daromas vaizdo ir garso įrašas (išskyrus AM, A1, A2, A, B1
kategorijų transporto priemones).
Taip pat, mokiniui pageidaujant, turi būti suteikta galimybę peržiūrėti praktinio
vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašą vairavimo mokykloje.

Kiti numatyti reikalavimai, siekiantiems įgyti teisę
vairuoti transporto priemonę:
 Būsimojo vairuotojo sveikata prieš įgyjant konkrečios kategorijos transporto
priemonės vairavimo teisę turi būti patikrinta sveikatos priežiūros įstaigose;
 Vairuotojo sveikatos medicininė pažyma F Nr. 083-1/a (toliau - pažyma) turi
būti pateikta vairavimo mokyklai prieš pradedant mokytis konkrečios
kategorijos transporto priemonės praktinio vairavimo;
 Pažymą būsimasis vairuotojas turi turėti, kai jis mokosi praktinio vairavimo su
šeimos vairavimo instruktoriumi.

Naudinga informacija:
 Kada teorijos egzaminą VĮ "Regitra" laikyti neprivaloma:
1. Teorijos egzaminas neprivalomas, kai egzaminuojamasis turi teisę vairuoti:
1.1. tam tikros kategorijos transporto priemones (TP) su automatine pavarų dėže ir
norintys įgyti teisę vairuoti tos pačios kategorijos TP su rankine pavarų dėže. TP su
rankine pavarų dėže – TP su sankabos pamina (arba – A1, A2 ir A kategorijų TP –
ranka valdoma svirtimi), kurią vairuotojas turi naudoti pradėdamas važiuoti,
sustabdydamas TP arba perjungdamas pavarą. Laikoma, kad šių kriterijų
neatitinkančios TP turi automatinę pavarų dėžę;
1.2. A1 kategorijos TP bei turintys tokių TP dvejų metų vairavimo patirtį ir siekiantys
įgyti teisę vairuoti A2 kategorijos TP;
1.3. A2 kategorijos TP bei turintys tokių TP dvejų metų vairavimo patirtį ir siekiantys
įgyti teisę vairuoti A kategorijos TP;
1.4. B kategorijos TP bei norintys įgyti teisę vairuoti šios kategorijos TP, sujungtas su
priekaba, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė nei 750 kg, jeigu junginio
didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, bet ne didesnė kaip 4 250 kg.
*
* VĮ "Regitra" informacija

Egzaminas VĮ "Regitra":
 užsiregistruoti į egzaminą galima internetu arba paskambinus į
„Regitros“ Informacijos centrą;
 atvykus į VĮ „Regitra“ laikyti teorijos egzaminą reikia pateikti:
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
- galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę
pažymą;
- sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą;
- galiojantį vairuotojo pažymėjimą, jei jis buvo išduotas
anksčiau.

 Teigiamas teorijos egzamino rezultatas galioja, iki bus
išlaikytas praktikos egzaminas, bet ne ilgiau kaip 1 metus.

Tikimės, kad ši atmintinė atsakė į visus rūpimus klausimus. O jeigu kilo neatsakytų
klausimų, drąsiai kreipkitės žemiau nurodytais kontaktais:

Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų administratorė
Jurgita Lukaševičienė – lvma@vtdko.lt, 8 620 87 224

