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1. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras (toliau Centras) Neformaliojo vaikų švietimo skyriaus Vairavimo 

mokyklos B kategorijos transporto priemonių vairuotojų teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių mokymą vykdo 

vadovaujantis Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo 

ministerijos Viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 (TAR, 2014-05-02, Nr 5078), ir Reikalavimų vairavimo 

mokykloms aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos Viršininko 2014 m. 

balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-85 (TAR, 2014-05-02, Nr. 5073), nuostatomis, Centro vidaus tvarkos taisyklėmis, Kėdainių 

rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. TS-216 „Dėl Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro 

teikiamų paslaugų kainų nustatymo pakeitimo“. 

2. Centro vykdoma vairuotojų teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių mokymą programa skirta Kėdainių rajono 

bendrojo ugdymo įstaigų mokiniams, besimokančiam jaunimui ir suaugusiems, kurie su Centru yra sudarę mokymo sutartis, 

įskaitant mokymą, kai mokinys siekia pagilinti savo teorijos žinias ir (ar) įtvirtinti praktinio vairavimo įgūdžius. 

3. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro darbo laikas: 

8.00 val. – 21.00 val. (pirmadieniais - penktadieniais), 

8.00 val. – 18.00 val. (šeštadieniais). 

4. Mokiniams ir jų tėvams informaciją apie vairuotojų rengimo sąlygas ir mokymo tvarką Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centre teikia raštvedė, direktorius, Neformaliojo vaikų švietimo skyriaus vedėja bei vairuotojų mokytojas ir vairavimo 

instruktorius. 

5. Centro raštvedės darbo laikas (administracinėje patalpoje): 

8.00 val. - 17.00 val. (darbo dienomis). 

6. Mokinių priėmimo tvarka. Mokinys priimamas sudarius mokymo sutartį. Mokinių dokumentus priima ir tvarko Centre už 

vairuotojų mokymą atsakingas asmuo. Vadovaujantis Centro direktoriaus įsakymu formuojama vairuotojų mokymo grupė, 

pradedamas teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių mokymas. 

7. Vairuotojų mokytojo teorijos žinių mokymo kurso pamokos vyksta Centro vairuotojų mokymo kabinete: 

17.00 val. - 19.00 val. (pirmadieniais), 

17.00 val. - 19.00 val. (ketvirtadieniais). 

8. Vairuotojų mokytojas Centro vairuotojų mokymo kabinete mokiniams sudaro sąlygas išklausyti ir įsisavinti praleistas 

pirminio mokymo kursų temas (valandas), ruoštis teorijos mokymo kurso įskaitoms, mokinių teorijos žinių galutiniam vertinimo 

testui ir egzaminui VĮ „Regitra“. Vyksta konsultacijos, kurso kartojimas, papildomi kontroliniai patikrinimai: 

16.00 val. - 17.00 val. (pirmadieniais), 

16.00 val. - 17.00 val. (ketvirtadieniais). 

9. Vairavimo instruktoriaus praktinio vairavimo įgūdžių mokymo pamokos vyksta pagal iš anksto su mokiniais asmeniškai 

suderintą praktinio vairavimo pamokų vykdymo planą–grafiką. Vairavimo instruktoriaus darbo laikas: 

8.00 val. - 18.00 val. (antradieniais), 

8.00 val. - 20.00 val. (trečiadieniais), 

8.00 val. - 14.00 val. (ketvirtadieniais), 

8.00 val. - 18.00 val. (penktadieniais), 

8.00 val. - 15.00 val. (šeštadieniais). 

10. Vairavimo instruktorius ir mokinys praktinio vairavimo pamokų pradžios (susitikimo) vietą derina iš anksto. 

11. Mokiniai, negalintys atvykti į praktinio vairavimo pamoką(-as) pagal patvirtintą praktinio vairavimo pamokų vykdymo 

planą - grafiką, privalo įspėti vairavimo instruktorių prieš 24 valandas iki praktinio vairavimo pamokos(-ų) pradžios. 

12. Mokiniai privalo tausoti mokymo priemones ir inventorių, naudoti juos tik pagal paskirtį, atlyginti dėl savo kaltės 

mokyklai padarytą žalą. 

13. Teorijos žinių mokymo kurso pamokų metu mobiliųjų telefonų garsas turi būti išjungtas. 

14. Mokymo kabinete kompiuteriai įjungiami tik mokytojui leidus. Draudžiama naudoti su vairuotojų mokymu nesusijusias 

kompiuterio programas mokymo(si) proceso metu. 

15. Mokymo metu privalu laikytis švaros ir tvarkos reikalavimų, gerbti šalia besimokančius asmenis. 

16. Mokinių išbraukimo tvarka. Mokinys išbraukiamas baigus vairuotojų pirminio mokymo kursą arba nutraukus mokymo 

sutartį. Mokymo sutartis gali būti nutraukta Mokinio asmeniniu prašymu nebaigus mokymo kurso, pasibaigus mokymo sutarties 

galiojimo laikui arba jei teisė vykdyti vairuotojų pirminį mokymą Centrui būtų sustabdyta arba panaikinta. 

17. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-178 už vairuotojų 

mokymą atsakingu asmeniu yra paskirtas vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius, saugaus eismo mokytojas 

metodininkas Rimantas Tepcovas. 

____________________ 


