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DVIRAČIŲ VAIRUOTOJŲ MOKYMO IR PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO  
TVARKOS APRAŠAS 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
 

1. Dviračių vairuotojų mokymo ir pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas (toliau 
– Aprašas) reglamentuoja dviračių vairuotojų mokymo organizavimą, dviračių 
vairuotojų pažymėjimo (toliau – Pažymėjimas), leidžiančio vairuoti dviratį keliuose, 
išdavimą mokiniams ir bendrojo lavinimo mokyklų, neformaliojo vaikų švietimo 
įstaigų (toliau – Mokykla) kompetenciją šioje srityje. 

 
II. DVIRAČIŲ VAIRUOTOJŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 
2. Dviračių vairuotojų mokymą Mokykla organizuoja Mokyklos vadovo 

nustatyta tvarka pagal dviračių vairuotojų mokymo programą (1 priedas). 
3. Mokinių, pageidaujančių mokytis pagal dviračių vairuotojų mokymo 

programą ir laikyti dviračių vairuotojų egzaminą, sąrašus sudaro ir mokymo apskaitos 
lapus pagal 2 priede pateiktas formas pildo Mokykla. 

4. Mokinių skaičius neformaliojo ugdymo grupėje yra ne mažesnis kaip 5 
mokiniai gyvenvietės ir 10 mokinių savivaldybės centro ir miesto Mokykloje. 

5. Dviračių vairuotojų mokymo priežiūrą vykdo mokyklų steigėjai. Priežiūrą 
gali vykdyti ir  apskričių viršininkų administracijų valstybinės švietimo priežiūros 
skyriai (tarnybos). Mokyklų steigėjai kalendorinių metų pabaigoje Lietuvos mokinių 
informavimo ir techninės kūrybos centrui pateikia ataskaitą apie dviračių vairuotojų 
mokymo ir pažymėjimo išdavimo organizavimą (3 priedas). 
 

III. PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS 
 

6. Pažymėjimas, užpildytas pagal 4 priede pateiktą formą, išduodamas 
mokiniams nuo 12 metų, išklausiusiems dviračių vairuotojų mokymo programą ir 
išlaikiusiems teorinį ir praktinį egzaminą. Teorinio ir praktinio egzamino vykdymo 
tvarką ir užduotis nustato Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro 
direktorius. Dviračių vairuotojų mokymo programoje ir teoriniame ir praktiniame 
egzamine gali dalyvauti teritorinių policijos įstaigų pareigūnai. 

7. Dviračių vairuotojų mokymo egzaminų laikymo laiką savitarpio sutarimu 
nustato Mokykla ir teritorinių policijos įstaigų pareigūnai.  

8. Mokinys, pageidaujantis laikyti egzaminą, pateikia: 
8.1. gimimo liudijimą; 
8.2. nuotrauką (25 x 30 mm) – 1 vnt. 
9. Pažymėjime duomenų pavadinimai spausdinami ar įrašomi lietuvių kalba. 
10. Pažymėjimo pirmojoje pusėje: 
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10.1. klijuojama Pažymėjimą gaunančio mokinio nuotrauka (25 x 30 mm), 
atitinkanti jo amžių; 

10.2. skiltyje „vardas ir pavardė“ nurodomi mokinio vardas ir pavardė. Rašoma 
didžiosiomis raidėmis; 

10.3. skiltyje „gimimo data“ nurodoma mokinio gimimo data.  
 10.4. skiltyje „mokyklos pavadinimas“ nurodomas Mokyklos, kurioje mokinys 
laikė dviračio vairuotojo egzaminą, pavadinimas; 

10.5. skiltyje „kodas“ įrašomas Mokyklos identifikavimo kodas. 
11. Pažymėjimo antroji pusė pildoma rašant ranka: 
11.1. skiltyje „Kiti įrašai“ gali būti nurodoma mokinio gyvenamoji vietovė, kita 

informacija, reikalinga vaiko saugumui ir teisėms užtikrinti; 
11.2. skiltyje „Mokyklos vadovas“, „parašas“ ir „vardas ir pavardė“ nurodomas 

Mokyklos vadovo vardas, pavardė ir šis asmuo pasirašo. 
12. Pažymėjimas tvirtinamas aiškiai įskaitomu Pažymėjimą išduodančios 

Mokyklos antspaudu. 
13. Pažymėjimuose neleidžiama keisti išspausdinto teksto, užbraukti spausdinto 

ar įrašyto ranka teksto, daryti kitokių taisymų. Padarius klaida pildomas kitas 
Pažymėjimas. 

14. Užpildytas Pažymėjimas yra laminuojamas standartiniu vokeliu. 
15. Užpildytą Pažymėjimą pasiimti gali pats mokinys, kuriam išduodamas 

Pažymėjimas, arba vienas iš mokinio tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas.   
16. Išduodami dviračių vairuotojų Pažymėjimai registruojami žurnaluose, kurie 

saugomi Mokykloje teisės aktų nustatyta tvarka. 
17. Sugadintiems ir neišduotiems Pažymėjimams nurašyti surašomas naikinti 

atrinktų dokumentų aktas, kurį tvirtina Mokyklos vadovas. Pagal patvirtintą aktą 
Pažymėjimai turi būti sunaikinti taip, kad juose esanti informacija būtų neatpažįstama. 
 

IV. ATSAKOMYBĖ 
 

18. Už dviračių vairuotojų mokymo organizavimo ir dviračių vairuotojų 
pažymėjimo išdavimą atsako Mokyklų vadovai ir jų įgalioti asmenys. 

 
V. KITOS NUOSTATOS 

 
19. Mokymo organizavimas ir pažymėjimų išdavimas 12–13 metų ir vyresniems 

mokiniams, pageidaujantiems įsigyti dviračio vairuotojo pažymėjimą, finansuojamas iš 
Mokyklai skirtų asignavimų. 
 

_________________ 
 


