MOKYMO SUTARTIS Nr...........
201... m.........................mėn.......d.
Vilnius
UAB „Vilniaus vairavimo mokykla“, atstovaujama direktoriaus Geraldo Rankausko, veikiančio pagal įstatus (toliau –
vairavimo mokykla) ir asmuo, norintis įgyti teisę vairuoti (toliau - mokinys):
(vardas, pavardė, asmens kodas)

(adresas, telefono nr., el.paštas)

(VĮ „Regitra“paž. nr., išlaikymo data/vairavimo mokyklos liud. nr., išdavimo data/ vairuotojo teisių serijos nr., išdavimo data)

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Kelių transporto priemonių vairuotojų
nuostatais bei kitais teisės aktais, sudarė šią sutartį:
„
“ kategorijos (-jų) transporto priemonių vairuotojų pirminius kursus mokintis teorijos ir (arba) praktinio vairavimo
(reikalingą pabraukti).
1.

Apmokėjimo už mokymą sąlygos:
1.1. Mokymų kaina – _______Eur (_______________________________________________ Eur 00 ct), sumokėti už
teorijos ir (arba) praktinio vairavimo mokymą grynais arba pavedimu (pabraukti). Šią sumą galima mokėti
dalimis, galutinai atsiskaitant iki kursų pabaigos, bet ne ilgiau nei sueis 1 metai nuo sutarties pasirašymo.
1.2. Vairavimo mokykla pasilieka teisę keisti kainą pasikeitus rinkos ir degalų kainoms, bei, kai mokinys nepabaigia
mokymų per 6 mėnesius nuo mokymosi pradžios.

Šalių įsipareigojimai:
2.

Mokinys įsipareigoja:
2.1. Laikytis vairavimo mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, bendrųjų viešosios tvarkos reikalavimų, tausoti vairavimo
mokyklos inventorių ir vaizdines priemones. Atlyginti dėl savo kaltės vairavimo mokyklai padarytą žalą.
2.2. Sistemingai ir stropiai lankyti teorijos ir praktinio vairavimo pamokas, pagal vairavimo mokyklos grafiką.
2.3. Sumokėti už teorijos ir (arba) praktinio vairavimo mokymą grynais arba pavedimu galutinai atsiskaitant iki kursų
pabaigos.
2.4. Atsakyti už pateiktų duomenų teisingumą.
2.5. Perlaikyti teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių galutines įskaitas, sugedus programinei įrangai, vaizdo
ar garso įrašymo įrangai ar vaizdo ir (ar) garso negalima buvo įrašyti dėl kitų priežasčių.

3.

Vairavimo mokykla įsipareigoja:
3.1. Suteikti mokiniui teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių nustatytų kvalifikaciniais ir elgesio reikalavimais
kelių transporto priemonių vairuotojams.
3.2. Sudaryti tinkamas teorijos ir saugias praktinio vairavimo mokymo sąlygas, aprūpinti vaizdine medžiaga, skirti
mokymui kelių transporto priemones, atitinkančias tai kategorijai, kuriai vairavimo teisę mokinys siekia įgyti.
3.3. Mokiniui paprašius išduoti mokiniui, turinčiam galutinius teigiamus mokymo kurso dalykų įvertinimus, nustatytos
formos kursų baigimo liudijimą. Liudijimas, patvirtinantis mokymo kursų baigimą, išduodamas sekančią dieną po
galutinių įskaitų išlaikymo, jei jis mokymosi pabaigoje yra ne jaunesnis kaip nustatyto amžiaus, nuo kurio
leidžiama įgyti teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones.
3.3.1. Teorijos žinių galutinė įskaita vykdoma tada, kai mokinys yra baigęs transporto priemonių vairuotojų
pirminio mokymo kurso teorijos dalykus. Teorijos žinios vertinamos kompiuterine programa. Sėkmingai
išlaikytu egzaminu mokykloje laikoma, kai mokinys surenka ne mažiau kaip 80 proc.. Pirmas teorijos
egzamino laikymas mokykloje yra nemokamas. Neišlaikius teorijos egzamino, už egzamino perlaikymą
mokinys privalo sumokėti pagal nustatytus vairavimo mokyklos įkainius. Teorijos žinių galutinę įskaitą
galima laikyti ne daugiau kaip vieną kartą per dieną;
3.3.2. Praktinio vairavimo galutinė įskaita vykdoma tada, kai mokinys yra išlaikęs ir turi teigiamą teorijos
galutinės įskaitos įvertinimą, išskyrus tuos atvejus, kai pagal teises aktų reikalavimus mokiniui teorijos
mokytis leidžiama savarankiškai, be to yra baigęs visą privalomąjį praktinio vairavimo mokymo kursą.
Praktinio vairavimo galutinė įskaita laikoma išlaikyta, kai mokinys padaro nedaugiau klaidų negu numatyta
Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų apraše.
Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu daromas vaizdo ir garso įrašas Valstybės kelių transporto
inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka. Praktinio vairavimo galutinė įskaita laikoma
paskutinio praktinio vairavimo užsiėmimo metu nemokamai. Neišlaikius praktinio vairavimo egzamino, už
egzamino perlaikymą mokinys privalo sumokėti pagal nustatytus vairavimo mokyklos įkainius.
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3.4. Sudaryti sąlygas nemokamai perlaikyti teorijos žinių ir praktinio vairavimo galutines įskaitas, jeigu jos buvo
nutrauktos sugedus programinei įrangai, vaizdo ar garso įrašymo įrangai ir (ar) garso negalima buvo įrašyti dėl
kitų priežasčių.
3.5. Sudaryti sąlygas mokiniam papildomai mokintis praktinio vairavimo, mokytis kompiuterinėje klasėje neribojant
mokymo valandų skaičiaus.
3.6. Mokiniui pageidaujant, išduoti pažymą, patvirtintą nustatyta tvarka vairavimo mokyklos vadovo arba asmens,
atsakingo už vairuotojų pirminį mokymą, apie išklausytą teorijos ir atliktą praktinio vairavimo mokymo kursą
(nurodant mokymo dalykų temas, valandų skaičių, įvertinimus) ir pripažinti kitos vairavimo mokyklos išduotą
pažymą bei įskaityti išklausytą teorijos mokymo ir atliktą praktinio vairavimo mokymo kursą.
4.

Sutarties įsigaliojimas ir jos nutraukimo sąlygos:
4.1. Sutartis įsigalioja kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 1
metus.
4.2. Vairavimo mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu mokinys nevykdo savo įsipareigojimų. Vairavimo
mokyklai nutraukus mokymo sutartį arba mokiniui vienašališkai (be pagrįstų priežasčių) nutraukus ją, sumokėtas
mokestis už mokymą mokiniui negrąžinamas.
4.3. Jei teisė vykdyti pirminį mokymą būtų sustabdyta arba panaikinta mokiniui nespėjus baigti mokymo kurso,
mokiniui išduodama pažyma, patvirtinta nustatyta tvarka mokyklos vadovo arba asmens, atsakingo už vairuotojų
pirminį mokymą apie išklausytą teorijos ir atliktą praktinio vairavimo kursą ir grąžinama sumokėta mokesčio
dalis, atskaičius visas mokymo ir su tuo susijusias organizavimo išlaidas. Pinigai grąžinami per 5 darbo dienas.
4.4. Kai mokinys yra nepilnametis, sutartis sudaroma ir nutraukiama tik tėvams arba globėjams sutikus.

5.

Baigiamosios nuostatos:
5.1. Visi kiti iškylantys klausimai, kurių negalima išspręsti geranoriškai ir susitarus, sprendžiami Lietuvos
Respublikos galiojančių įstatymų nustatyta tvarka.
5.2. Mokinys sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais
vairuotojų pirminį mokymą, bei Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo
reikalavimais.
5.3. Mokinys sutinka, kad jo išvardinti asmens duomenys būtų panaudoti perduodant informaciją į VĮ „Regitra“.
5.4. Mokinys sutinka, kad būtų daromas vaizdo ir garso įrašas praktinio vairavimo galutinės įskaitos metu. Taip pat
sutinka, kad praktinio vairavimo galutinės įskaitos įrašai būtų naudojami kontrolės tikslams, o pareikalavus
atitinkamoms, už pirminį vairuotojų mokymą atsakingoms institucijoms, įrašai būtų perduoti jų žinion. Įrašai
būtų saugomi įmonėje vienerius metus, nuo liudijimo išdavimo datos, o pasibaigus saugojimo terminui būtų
sunaikinti įmonės viduje nustatyta tvarka.
5.5. Pasirašydamas sutartį Mokinys patvirtina, jog yra perskaitęs ir susipažinęs su Vairavimo mokyklos vidaus
tvarkos taisyklėmis.
5.6. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais – po vieną abiem šalims.

Vairavimo mokykla:

Mokinys:

UAB Vilniaus vairavimo mokykla
Įm. k. 303341764
V. Druskio g. 2-206, Vilnius, LT-04305
A.s Nr. LT714010051002058719
DNB/Luminor bankas
Tel. nr. +370 655 35307
El. paštas: vilniausvm@gmail.com
www.vilniausvairavimomokykla.lt

Vardas: ______________________________
Pavardė: _____________________________
Parašas: ______________________________
Tėvas (motina) arba rūpintojas:
Vardas, pavardė: ________________________

Direktorius
Geraldas Rankauskas

Parašas: _______________________________

A.V.

Mokymo sutartis nutraukta...............................................................................................................
(data ir pagrindas)

Vairavimo mokykla

Mokinys

Tėvas (motina) arba rūpintojas

(sutartį sudaręs darbuotojas)

_________________________
(vardas, pavardė, parašas)

_______________________
(vardas, pavardė, parašas)
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_____________________
(vardas, pavardė, parašas)

