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B KATEGORIJOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ
PIRMINIO PRAKTINIO VAIRAVIMO MOKYMO KURSO
TEMINIS PLANAS
Mokymo trukmė – 30 valandų
1 tema. Pasirengimas važiuoti, važiavimo pradžia: sėdynės, galinio vaizdo
veidrodėlių, saugos diržų, galvos atramų sureguliavimas. Padangų, ratų tvirtinimo, stabdžių, vairo
mechanizmo, apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų, garso signalo, alyvos, aušinimo ir kitų
eksploatacinių skysčių lygio, sukabinimo mechanizmo ir elektros įrangos patikrinimas. Taisyklinga
sėdėsena prie vairo. Variklio paleidimo, pedalų ir svirčių valdymo, šviesos signalizacijos paskirtis ir
naudojimas. Variklio paleidimas, pajudėjimas iš vietos ir važiavimo pradžia, pavarų perjungimas ir
stabdymas. (1val.)
2 tema. Manevravimas aikštelėje: važiavimas ne mažesniu kaip 30km/h greičiu ir
sustojimas prie STOP linijos. Transporto priemonės vairavimas įvairiu greičiu. Važiavimo pradžia
įkalnėje, posūkių atlikimas ribotame plote, apsisukimas. Vairavimas vingiais į priekį ir atgal.
Transporto priemonės vairavimas atbuline eiga ribotame plote. Važiavimas į priekį ir atgal sukant į
kairę ar dešinę 90° kampu riboto pločio juostoje. transporto priemonės pastatymas lygiagrečiai,
įstrižai ar stačiu kampu, priekiu ir galu, lygioje vietoje, įkalnėje ar nuokalnėje taip pat pastatymas
atbuline eiga tarp dviejų transporto priemonių prie šaligatvio. (2 val.)
3 tema. Vairavimo įgūdžių aikštelėje tobulinimas: važiavimas ne mažesniu kaip 30
km/h greičiu ir sustojimas prie STOP linijos. Transporto priemonės vairavimas įvairiu greičiu.
Posūkių atlikimas ribotame plote, apsisukimas. Važiavimas į priekį ir atgal sukant į kairę ar dešinę
90° kampu riboto pločio juostoje, transporto priemonės pastatymas lygiagrečiai, įstrižai ar stačiu
kampu, priekiu ir galu, lygioje vietoje, įkalnėje ar nuokalnėje taip pat pastatymas atbuline eiga tarp
dviejų transporto priemonių prie šaligatvio. Priekabos, kurios didžiausia leidžiamoji masė ne didesnė
kaip 750 kg. sukabinimas su transporto priemone ir jos parengimas eksploatacijai, taip pat vairavimas
su ja, priekabos atkabinimas. (1 val.)
4 tema. Mokymas vairuoti neintensyviais eismo keliais: transporto priemonės
vairavimas neintensyvaus eismo keliais (gatvėmis). Įvažiavimas į kelią iš šalia esančių teritorijų.
Važiavimas tiesiu keliu ir prasilenkimas su priešinga kryptimi važiuojančiomis transporto
priemonėmis. Artėjimas prie sankryžų ir važiavimas per jas. Važiavimo krypties keitimas atliekant

posūkius į kairę ir į dešinę, apsisukimas. Sustojimas ir atsargumo priemonės, išlipant iš transporto
priemonės. (2 val.)
5 tema. Mokymas vairuoti intensyvaus eismo keliais (gatvėmis): transporto
priemonės vairavimas judraus eismo keliais (gatvėmis), eismo juostų keitimas, važiavimas į
greitėjimo ir lėtėjimo juostas, važiavimas per įvairių tipų sankryžas, pėsčiųjų perėjas, pro autobusų
stoteles, važiavimas vienpusio eismo keliais (gatvėmis). (6val.)
6 tema. Specifinio vairavimo mokymas: transporto priemonės vairavimas lyjant,
sningant, slidžiame kelyje, žvyruotu keliu, tamsiu paros metu ar esant kitoms sudėtingoms sąlygoms.
Velkančiosios – velkamosios transporto priemonės vairavimas. (2val.)
7 tema. Vairavimo užmiestyje mokymas: važiavimas ne gyvenviečių keliais.
Transporto priemonių lenkimas. (2val.)
8 tema. Ekonomiškas vairavimas: vairavimas, siekiant ekonomiško važiavimo pagal
nustatytą maršrutą nuo stovėjimo iki tikslinės vietos. (2val.)
9 tema. Vairavimo įgūdžių tobulinimas: vairavimo įgūdžių tobulinimas važiuojant
įvairiais keliais (gatvėmis) ir sankryžose. Degalų įpylimas. (2val.)
10 tema. Vairavimo įgūdžių patikrinimas. Galutinis įvertinimas. (2val.)
Praktinio mokymo dalys: 4 val. aikštelėje, 16 val. mieste, 2 val. užmiestyje. Likusios valandos
paskirstomos pagal individualų poreikį.
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