UAB „DORKANAS“
PAPILDOMO VAIRUOTOJŲ MOKYMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Papildomas vairuotojų mokymas privalomas pradedantiesiems vairuotojams, pažeidusiems Kelių eismo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl
Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – KET) reikalavimą (-us), susijusį (-ius) su vairuotojų pareigų
pėstiesiems, lenkimo taisyklių, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, eismo
reguliavimo signalų nesilaikymu, taip pat ir įspėjamųjų signalų naudojimo, važiavimo per sankryžas,
vairuotojų naudojimosi saugos diržais, motociklininko šalmais pažeidimais, nustatyto greičio viršijimu
daugiau kaip 10 km/h ir transporto priemonių vairavimu, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo
0,2 promilės iki 0,4 promilės), taip pat sukėlusiems eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių
sveikata, (toliau – pradedantieji vairuotojai) ir motorinių transporto priemonių vairuotojams, kuriems teisė
vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų (toliau – vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti).
2. Papildomas vairuotojų mokymas organizuojamas antradieniais ir penktadieniais nuo 8.30 val.
3. Esant poreikiui ir pageidavimams papildomo mokymo laikas gali būti keičiamas.
4. Mokymo kainą nustato mokymo įstaiga.
5. Prieš sudarant sutartį Vairavimo mokykla pasirašytinai supažindina pradedantį vairuotoją ir vairuotoją,
kuriam buvo atimta teisė vairuoti, su mokymo įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis ir papildomo vairuotojų
mokymo tvarka ir informuoja, kad papildomo vairuotojų mokymo metu (išskyrus individualią padaryto (-ų)
KET pažeidimo (-ų) analizę su psichologu) bus daromas vaizdo ir garso įrašas.
6. Vairavimo mokykla sudaro Mokymo sutartį prieš papildomo vairuotojų mokymo pradžią dviem
egzemplioriais po vieną kiekvienai mokymo sutarties šaliai.
7. Prieš sudarant mokymo sutartį, pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti,
privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įsigaliojusį teismo sprendimą arba policijos
nutarimą, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė. Be to, pradedantysis vairuotojas turi
pateikti vairuotojo pažymėjimą (išskyrus atvejį, kai padarė KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) jam buvo
atimta teisė vairuoti).Vairavimo mokykla sudaro sąlygas baigti motorinių transporto priemonių vairuotojų
papildomus mokymus per vieną dieną.
8. Tais atvejais, kai pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti, negali su
mokymo įstaiga suderintą papildomo mokymo vykdymo dieną atvykti į mokymo įstaigą arba papildomo
vairuotojų mokymo negali užbaigti per 1 dieną, jam turi būti sudarytos sąlygos mokymą baigti kitą dieną.
Tuo atveju, kai pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, sėkmingai
neužbaigė motorinių transporto priemonių vairuotojo papildomo mokymo (neatliko žinių patikrinimo testo),
jam sudaromos sąlygos mokymus atlikti kitą dieną už papildomą mokestį.
9. Papildomas vairuotojų mokymas laikomas užbaigtu, kai pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam
atimta teisė vairuoti, išlaiko žinių patikrinimo testą.
10. Mokymo įstaiga informaciją apie pradedančiojo vairuotojo užbaigtą papildomą vairuotojų mokymą ne
vėliau kaip kitą darbo dieną suveda į valstybės įmonės „Regitra“ informacinę sistemą.
11. Mokymo įstaiga vairuotojui, kuriam atimta teisė vairuoti, užbaigus papildomą vairuotojų mokymą
išduoda nustatytos formos Papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymą.
12. Mokymo įstaiga pradedančiajam vairuotojui, kuris už padarytą (-us) KET pažeidimą (-us) neteko teisės
vairuoti, išduoda pažymą ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną informaciją apie užbaigtą papildomą vairuotojų
mokymą suveda į valstybės įmonės „Regitra“ informacinę sistemą.

II. PAPILDOMO VAIRUOTOJŲ MOKYMO TRUKMĖ IR TURINYS

13. Pradedantieji vairuotojai ir vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti, norėdami baigti papildomą
vairuotojų mokymą, mokymo įstaigoje privalo:
13.1. ne trumpiau kaip 45 minutes individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us)
KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė. Šios analizės tikslas – suvokti
savo nesaugaus vairavimo priežastis, aplinkybes ir galimas pasekmes ir suprasti, kaip jų išvengti.
Pradedantysis vairuotojas ir vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, privalo parengti ir prieš
papildomo vairuotojų mokymo pradžią mokymo įstaigai pateikti jo padaryto (-ų) KET pažeidimo (-ų) aprašą.
Pažeidimo (-ų) aprašas rengiamas valstybine kalba A4 formato (210 x 297 mm) lape. Jeigu pradedantysis
vairuotojas ar vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, nekalba valstybine kalba, pažeidimo (-ų)
aprašas gali būti parašytas ir kita kalba, tačiau kartu su juo turi būti pateiktas vertimas į valstybinę kalbą.
Pažeidimo (-ų) aprašo puslapiai numeruojami ir susegami, titulinio lapo viršuje rašomas mokymo įstaigos,
kuriai jis pateikiamas, pavadinimas, nurodomas vairuotojo vardas, pavardė, data ir pasirašoma. Pažeidimo (ų) aprašas turi turėti šias dalis:
13.1.1. įvadą, kuriame aprašomos KET pažeidimo (-ų) aplinkybės (pažeidimo ar eismo įvykio vieta,
pažeidimo esmė, situacija (gali būti schema));
13.1.2. pažeidimo vertinimą (KET pažeidimo (-ų) komentaras, pažeidimo (-ų) vertinimas (-us));
13.1.3. išvadas ir pasiūlymus (nurodomos konkrečios siūlomos priemonės (išvardyti), kurios padėtų
vairuotojams išvengti panašių pažeidimų, kita pradedančiojo vairuotojo ar vairuotojo, kuriam atimta teisė
vairuoti, nuožiūra su pažeidimu (-ais) susijusi svarbi informacija);
13.1.4. informacijos šaltinius (nurodomi informacijos šaltiniai, kuriais buvo remtasi rengiant pažeidimo (-ų)
aprašą);
13.1.5. priedus (pridedamos schemos, grafikai ir kita informacija, susijusi su KET pažeidimu (-ais));
13.2. baigti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos
kursą;
13.3. baigti ne trumpesnį kaip 90 minučių trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą;
13.4. su mokymo įstaigos vairavimo instruktoriumi atlikti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės praktinio
saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone (neprivaloma
pradedantiesiems vairuotojams, kuriems papildomas vairuotojų mokymas privalomas už KET pažeidimus,
padarytus su A1, A2, A ir B1 kategorijų transporto priemonėmis ir vairuotojams, kuriems atimta teisė
vairuoti, norintiems susigrąžinti teisę vairuoti AM, A1, A2, A ir B1 kategorijų transporto priemones), kurio
tikslas – akcentuoti, kad šis vairavimo būdas yra saugiausias ir tausojantis aplinką. Praktinio vairavimo
mokymą sudaro šios dalys:
13.4.1. pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, vairuoja transporto
priemonę mokymo įstaigos parinktu maršrutu. Mokymo įstaigos vairavimo instruktorius fiksuoja
pradedančiojo vairuotojo ar vairuotojo, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, padarytas klaidas;
13.4.2. pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, ir mokymo įstaigos
vairavimo instruktorius analizuoja pradedančiojo vairuotojo ar vairuotojo, kuriam buvo atimta teisė vairuoti,
padarytas klaidas;
13.4.3. pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, vairuoja transporto
priemonę tuo pačiu maršrutu, o mokymo įstaigos vairavimo instruktorius jam pataria, kaip vairuoti saugiai ir
tausojant aplinką.
14. Pradedantysis vairuotojas ir (arba) vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti, norėdamas užbaigti
papildomą vairuotojų mokymą, privalo išlaikyti žinių patikrinimo testą, kurį sudaro 25 klausimai. Vienas
klausimas turi turėti ne mažiau kaip 4 atsakymus, iš kurių tik vienas gali būti teisingas. Žinių patikrinimo
testas laikomas išlaikytu, jei teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 80 % klausimų.Testui spręsti skiriama 30
minučių.
15. Pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti, neišlaikęs žinių patikrinimo testo,

jį perlaikyti gali ne anksčiau kaip kitą dieną.

