
Modeli DD/P (A1, A2, A)

R E P U B L I K A E  S H Q I P Ë R I S Ë
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR
DREJTORIA RAJONALE E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR ____________________

AUTORIZIM
Për t’u ushtruar në drejtimin e motomjeteve dhe për provën e verifikimit të aftësive

drejtuese e të sjelljes për pajisjen me lejedrejtimi të kategorisë ”_______”

Aplikanti

Numri i identifikimit: ______________________________ Nr. i lejes së drejtimit: ________________________

Emri: _______________________ Mbiemri: ________________________

Datëlindja: ________/________/______________

Vendbanimi: _____________________

APLIKANTI

(___________ __________)
Emër, Mbiemër, Firmë

Nr._____________ Autoshkolla:_________________________________________

Data e fillimit të përgatitjes:  ________/_______/____________ Ditë:  _________

Aplikimi është i vlefshëm deri më datë: ________/_______/____________

Kuti shpejtësie (kambio): _______________________

Punonjësi i pranimit DREJTORI

(______________________________) (______________________________)
Emër, Mbiemër, Firmë Emër, Mbiemër, Firmë, Vulë

1. Ky autorizim i jepet kandidatit për t’u ushtruar në drejtimin e mjetit, në prani të instruktorit të praktikës dhe për t’u paraqitur në provën e verifikimit të aftësive
drejtuese dhe të sjelljes.

2. Ky autorizim është i vlefshëm 6 muaj nga data e lëshimit.

PËRFUNDIMI I PROGRAMIT

Kandidati _____________________________i regjistruar  në librin e Amzës me Nr. ____________, datë _____/_____/____________ pasi  ka kryer përgatitjen

e praktikës sipas programit, gjithsej   ______  ( ___________________________________) seanca,  është i aftë t’i nënshtrohet provës praktike.
me shifra dhe me shkrim

DREJTUESI TEKNIK I AUTOSHKOLLËS                        INSTRUKTORI I PRAKTIKËS Data  ______/_______/____________

(_____________________________________ )       (________________________________________)
Emër, Mbiemër, Firmë, Vulë Emër, Mbiemër, Firmë

______________________________________________________________________________________________________
Referuar Ligjit 8378, datë 22.7.1998, i ndryshuar, Neni 120
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VLERËSIMI I KOMISIONIT TË PROVËS SË AFTËSIVE DREJTUESE DHE TË SJELLJES PËR PAJISJEN ME LEJEDREJTIMI
PËR KATEGORINË “A1, A2, A”

Nr VEPRIME PRAKTIKE, TË KANDIDATIT,  QË DO TË TESTOHEN
PROVA I

dt.________
PROVA II
dt._______

PROVA III
dt._______

PROVA IV
dt._______

PROVA V
dt.______

I Përgatitja dhe kontrolli teknik i motomjetit me qëllim sigurinë
rrugore
Kandidati duhet të tregojë se është i aftë për t’u përgatitur për të
drejtuar me siguri, duke kryer:

1 rregullimin e veshjeve mbrojtëse si dorezat, çizmet dhe kaskën e sigurisë;

2
kontrollin e rastit të gjendjes së gomave, frenave, sistemit të drejtimit,
çelësit të ndaljes së emergjencës (nëse aplikohet), zinxhirëve, nivelit të
vajit, stopave, fenerëve, treguesve të drejtimit (sinjalet) dhe borisë.

II Manovra të veçanta (Lidhja 4/1 e Udhëzimit)

1 Mbajtja e motorit pa mbështetëse dhe lëvizja me të pa ndihmën e fuqisë
motorike, duke ecur bashkë me motorin.

2 Parkimi i motorit mbi mbështetëset e tij;

3
Realizimi i dy manovrave me shpejtësi të ngadaltë, duke përfshirë një
lëvizje zigzake. Kjo vlerëson manovrimin në friksion, frenim, ekuilibrim,
drejtim, shikimin para, pozicionimin në motor, si dhe pozicionin e
këmbëve në mbështetësen e pushimit.

4
Realizimi i dy manovrave me shpejtësi të lartë, nga të cilat një manovër
në marsh të dytë apo të tretë, me shpejtësi të paktën 30 km/orë si dhe, një
manovër, duke shmangur një pengesë, me shpejtësi minimale prej 50
km/orë.

5 Frenimi: bëhen të paktën dy ushtrime frenimi, duke përfshirë një frenim
emergjence, me një shpejtësi minimale prej 50 km/orë.

III Sjellja në trafik
Kandidati duhet të kryejë veprimet e mëposhtme në situatat e trafikut
normal, me siguri të plotë dhe duke marrë të gjitha masat e nevojshme në

1 drejtimin e mjetit: pas parkimit, pas ndalimit në trafik, hyrja në rrugë me
përparësi;

2 drejtimin e mjetit në rrugë të drejtë gjatë këmbimit me mjete të tjera (duke
përfshirë edhe këmbimin në hapësira të kufizuara);

3 drejtimin e mjetit në kthesa;
4 kryqëzime: afrimi dhe kalimi i kryqëzimeve në nivel dhe disnivel;

5 ndryshimin e drejtimit: kthimet majtas, djathtas dhe ndryshimi i korsive;

6
hyrje/daljet në autostrada ose rrugë të ngjashme me to (nëse ka): hyrja
nëpërmjet korsisë së shpejtimit; dalja nëpërmjet korsisë së ngadalësimit;

7
parakalim: parakalimi i mjeteve të tjera (nëse është e mundshme), drejtimi
i mjetit përgjatë pengesave (p.sh. mjeteve të parkuara) dhe parakalimi nga
mjete të tjera (nëse është e përshtatshme);

8
rrugë me karakteristika të veçanta (nëse ka): rrethrrotullime, kalimet në
nivel, vendqëndrime tramvaj/autobus, vendkalimet për këmbësorë, lëvizja
me mjet në rrugë të përpjetë/tatëpjetë në distanca të gjata;

9 marrjen e masave të nevojshme kur zbritet nga mjeti.

MJETI I PROVËS (TARGA)

REZULTATI I PROVËS (Fiton/Nuk fiton)

KOMISIONI I VLERËSIMIT                             Kryetar

Anëtar

Kandidati _____________________________ fiton provën e aftësive drejtuese dhe të sjelljes për lejedrejtimi të kategorisë “______”

për mjete me kuti shpejtësie “________________” me Vendimin e Komisionit  Nr. Prot.__________, datë______/_______/____________.

KOMISIONI
ANËTARI KRYETARI

(__________________________________) (________________________________)
Emër, Mbiemër, Firmë Emër, Mbiemër, Firmë


