PATVIRTINTA
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos
direktoriaus 2018 m. sausio 3 d.
įsakymu Nr. V-1
VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS „B“ KATEGORIJOS TRANSPORTO
PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ PIRMINIO MOKYMO TVARKOS APRAŠAS
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos „B“ kategorijos transporto priemonių vairuotojo pirminio
mokymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengta vadovaujantis Vairuotojų mokymo tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo
ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84, Reikalavimų vairavimo
mokykloms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos valstybinės kelių transporto inspekcijos prie
Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-85.
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija, vadovaudamasi Valstybinės kelių transporto
inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. (401)11B1307, vykdo „B“ kategorijos transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą.
1.2. Darbo valandą sudaro kontaktinė valanda (45 min., skirtos tiesiogiai mokyti teorijos ar
praktinio vairavimo).
1.3. Mokymo turinį sudaro 40 val. teorijos žinių ir 30 val. praktinio vairavimo kursai.
II SKYRIUS
PRIĖMIMAS Į VAIRAVIMO MOKYKLĄ, VAIRUOTOJŲ PIRMINIO MOKYMO
REIKALAVIMAI
2.1. Mokinys, norintis įgyti teisę vairuoti transporto priemonę, privalo su vairavimo
mokykla sudaryti mokymo sutartį, baigti vairuotojų mokymo kursą teigiamais įvertinimais, įgyti
teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių, kaip nustatyta Motorinių transporto priemonių ir jų
junginių su priekabomis vairuotojų žinių, gebėjimų, įgūdžių ir elgsenos reikalavimuose,
patvirtintuose Lietuvos Respublikos valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo
ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84.
2.2. Asmenys, norintys lankyti vairuotojų pirminio mokymo kursus (toliau – kursai),
gimnazijos direktoriaus įsakymu nustatytu laiku privalo pateikti šiuos dokumentus:
2.2.1. prašymą (bendrąja tvarka) gimnazijos direktoriui (priedas Nr. 2);
2.2.2. asmens medicininę sveikatos pažymą mokytis vairavimo;
2.2.3. nutrauką dokumentams (1 egz.);
2.2.4. dokumentus, įrodančius šeimos, kurioje auga mokinys, statusą (2.6.3. papunktis);
2.2.5. prašymą patenkinus, iki vairuotojų pirminio mokymo, pasirašyti Vairuotojo pirminio
mokymo sutartį (1 priedas) (toliau – sutartis).
2.3. Iki pirminio mokymo teorinių žinių mokymų pradžios kandidatas turi sumokėti visą
vairuotojų mokymų sumą, nustatytą Vilkaviškio r. savivaldybės tarybos sprendimu arba ją sumokėti
dalimis:

2.3.1. už teorinių žinių mokymą 21,0 eurą (dvidešimt vieną eurą) iki teorinių žinių mokymo
pradžios;
2.3.2. už praktinio vairavimo mokymą 179,0 eurus (vieną šimtą septyniasdešimt devynis
eurus) iki praktinio vairavimo kursų pradžios.
2.4. Iki nustatyto termino kandidatas, nesumokėjęs viso mokesčio ar mokesčio dalies,
nurodytos 2.3.1., 2.3.2. papunkčiuose, išbraukiamas iš kandidatų sąrašo.
2.4.1. mokiniui laiku nesumokėjus mokesčio už praktinio vairavimo kursą, jis šalinamas iš
vairavimo mokyklos ir jam grąžinamas mokestis, sumokėtas už teorinių žinių kursą.
2.5. Asmenys, norintys lankyti vairavimo mokyklą, privalo būti ne jaunesni kaip 17 m.
2.6. Į vairavimo mokyklą pirmiausiai priimami:
2.6.1. mokytis I pusmetyje – 12-tos klasės mokiniai, kuriems iki I pusmečio pabaigos
(sausio mėnesio pabaigos) sueina 18 metų; mokytis II pusmetyje – 12-tos klasės mokiniai, kuriems
iki liepos mėn. 1 d. sueina 18 metų;
2.6.2. mokiniai, olimpiadų, konkursų laimėtojai ir/ar mokiniai, kurie mokosi labai gerai ir
gerai;
2.6.3. našlaičiai, socialiai remtini mokiniai, mokiniai iš daugiavaikių šeimų, kai trys ir
daugiau vaikų šeimoje yra jaunesni ar mokyklinio amžiaus arba vaikai studijuoja stacionariose
studijų programose.
2.7. Mokinių, kandidatų į vairavimo mokyklą eilę, pagal kriterijus (26 p.) sudaro
gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija.
2.8. Teorijos žinių mokytojas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo mokymo pradžios
dienos elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikia VĮ „Regitra“ informaciją apie mokinius, su kuriais
sudaryta vairuotojų pirminio mokymo sutartys, nurodydamas mokinio: vardą, pavardę, asmens kodą,
sutarties numerį (eilės tvarka) ir jos sudarymo datą, mokymo pobūdį (teorijos žinių ir praktinio
vairavimo įgūdžių arba tik praktinio vairavimo įgūdžių), mokymo pradžios datą, numatomą mokymo
pabaigos datą, transporto priemonės, kuria mokoma vairuoti, kategoriją.
2.9. Mokymai laikomi baigti, jeigu mokinys baigia kursus ir nustatytu laiku teigiamai (ne
mažiau 6 balų) įvertinamas iš visų (šešių) atsiskaitomųjų darbų, išlaiko mokyklines teorijos žinių ir
praktinio vairavimo įskaitas.
2.10. Mokymai laikomi nebaigti jeigu mokinys nebaigė viso privalomo praktinio vairavimo
mokymo kurso, išklausė mažiau kaip 80 proc. (32 val.) nustatyto teorijos žinių kurso ar
atsiskaitydamas už teorijos žinių kurso dalį buvo įvertintas žemesniu nei 6 balų įvertinimu. Mokinių
žinios ir įgūdžiai vertinami nuo 1 iki 10 balų. Teigiamas įvertinimas – 6 ir daugiau balų.
2.11. Teorinių žinių užsiėmimai vyksta pagal teorijos žinių mokytojo sudarytą ir gimnazijos
direktoriaus patvirtintą teminį planą.
2.12. Teorijos žinių mokymo tvarkaraštis grupei, praktinio vairavimo mokymo tvarkaraštis
mokiniui, yra suderinamas su teorijos žinių mokytoju. Juos tvirtina gimnazijos direktoriaus. Sudarant
vairavimo mokyklos mokymų tvarkaraščius, atsižvelgiama į mokinio pamokų tvarkaraštį. Pirmenybė
teikiama formaliojo ugdymo pamokoms.
2.13. Mokiniai, norintys pagilinti žinias ir(ar) patobulinti vairavimo įgūdžius, pasibaigus
mokymams, Vairuotojo pirminio mokymo sutarties galiojimo laikotarpiu, privalo: pateikti prašymą
gimnazijos direktoriui dėl papildomų mokymų, sumokėti mokestį į gimnazijos sąskaitą už papildomą
mokymą pagal Vilkaviškio r. savivaldybės tarybos nustatytas kainas.
2.14. Mokinių, baigusių mokymo kursą ir turinčių galutinius teigiamus teorijos žinių ir praktinio
vairavimo įvertinimus, duomenis per vieną dieną nuo mokymo pabaigos elektroninėmis ryšio priemonėmis
pateikia VĮ „Regitra“.

III SKYRIUS
TEORIJOS ŽINIŲ MOKYMAS
3.1. „B“ kategorijos transporto priemonių mokymų užsiėmimai vyksta pagal tvarkaraštį
teorinių užsiėmimų kabinete.
3.2. Mokiniai laiku atvyksta į mokymus.
3.3. Mokiniai naudojasi gimnazijos mokymo priemonėmis, o papildoma mokymo literatūra
rūpinasi patys.
3.4. Už teorines žinias mokiniai atsiskaito pagal programą atsikaitomųjų (šešių) darbų metu.
Neatsiskaičius bent vieno atsiskaitomojo darbo teigiamam įvertinimui (6 ir daugiau), mokinys
neprileidžiamas laikyti mokyklinės teorinių žinių įskaitos ir privalo mokytis papildomai, ne mažiau
kaip 2 valandas. Jei neatsiskaito dviejų atsiskaitomųjų darbų – papildomai mokosi 4 valandas ir t.t.
3.5. Tik išlaikęs teorinių žinių įskaitą, t.y. atsiskaitęs už visas temas ir gavęs teigiamus
įvertinimus, mokinys gali laikyti praktinio vairavimo įskaitą.
IV SKYRIUS
PRAKTINIO VAIRAVIMO MOKYMAS
4.1. Praktinio vairavimo užsiėmimą mokinys pradeda ir baigia nustatytoje, iš anksto
suderintoje su vairavimo instruktoriumi, vietoje.
4.2. Prieš pradėdamas praktinį vairavimą vairavimo instruktorius privalo patikrinti mokinio
kelių eismo taisyklių (KET) žinias ir fizinę būseną. Paaiškėjus, kad mokinio KET žinios ar fizinė
būsena neatitinka keliamų reikalavimų ir nebus saugu vairavimo metu, vairavimo instruktorius turi
teisę nevykdyti praktinio vairavimo mokymų. Instruktorius apie mokinio žinių trūkumus informuoja
teorijos žinių mokytoją.
4.3. Praktinio vairavimo metu mokinys privalo klausyti visų vairavimo instruktoriaus
pastabų ir vykdyti jo nurodymus. Užsiėmimo pabaigoje mokinys kartu su vairavimo instruktoriumi
aptaria užsiėmimo pasiekimus ir įvertinimą, pasirašo vairavimo mokymų lape.
V SKYRIUS
PAPILDOMAS MOKYMAS
5.1. Asmenys, norintys pagilinti teorijos žinias ir praktinio vairavimo įgūdžius, privalo
parašyti prašymą (bendrąja tvarka) (priedas Nr. 3) gimnazijos direktoriui, nurodyti sritį, kurią
tobulins, prašomą valandų skaičių ir(ar) temas, kurias tobulins.
5.1.1. Pasibaigus Vairuotojų pirminio mokymo sutarčiai, pasirašomas priedas prie
vairuotojų pirminio mokymo sutarties (priedas Nr. 4).
5.2. Teorijos žinių vienos papildomos valandos užsiėmimo kaina – 0,52 euro (penkiasdešimt
du centai). Pinigus už papildomą mokymą mokinys turi pravesti iki papildomų teorijos žinių
mokymų pradžios.
5.3. Praktinio vairavimo papildomo užsiėmimo vienos valandos kaina – 5,98 euro (penki
eurai ir devyniasdešimt aštuoni centai). Pinigus už papildomą mokymą mokinys turi pravesti iki
papildomų praktinio vairavimo mokymų pradžios.
5.4. Papildomi teorinių žinių ir/ar papildomi praktinio vairavimo mokymai organizuojami
pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą individualų mokinio užsiėmimų tvarkaraštį.
PRITARTA
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos tarybos
2017 m. gruodžio 28 d. posėdžio
protokolo Nr. S-1-5 nutarimu

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos „B“
kategorijos transporto priemonių vairuotojo
pirminio mokymo tvarkos aprašo 1 priedas

VAIRUOTOJŲ PIRMINIO MOKYMO SUTARTIS Nr. _____
20___ m. __________________mėn.______d.,
Vilkaviškis
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija (kodas 190484769), adresas Vienybės g. 52, 70161 Vilkaviškis,
(Vairuotojų pirminio mokymo liudijimas Nr. (401)11B-1307, išduotas 2013 m. spalio 11 d.
Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos), atstovaujama direktoriaus
_____________________________________, veikiančio pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos
2014 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. B-TS-1069 patvirtintus gimnazijos nuostatus (toliau – Mokykla) ir
______________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas)

______________________________________________________________________________________
(toliau – Mokinys), sudaro Vairuotojų pirminio mokymo sutartį:
1. Šalių įsipareigojimai
1.1. Mokykla įsipareigoja:
1.1.1. Suteikti Mokiniui teorijos žinių ir praktinių vairavimo įgūdžių, nustatytų Vairuotojų mokymo
tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos valstybinės kelių transporto inspekcijos prie
Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84, kurių reikia
„B“ kategorijos transporto priemonių vairavimo teisei įgyti.
1.1.2. Užtikrinti, kad mokymo metu būtų laikomasi Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo,
Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų reikalavimų.
1.1.3. Užtikrinti teorinių žinių mokymus 40 akad. val., praktinio vairavimo 30 akad. val. mokymus.
1.1.4. Suteikti Mokiniui pagal atskirą prašymą papildomus teorijos žinių ir (arba) praktinio
vairavimo mokymus, kurių reikia „B“ kategorijos kelių transporto priemonių vairavimo teisei įgyti.
1.1.5. Sudaryti tinkamas teorijos žinių ir saugias praktinio vairavimo mokymo sąlygas, aprūpinti
vaizdine ir metodine medžiaga, taikyti pažangius mokymo metodus, užtikrinančius tinkamą mokymo kokybę.
1.1.6. Praktinio vairavimo mokymui skirti transporto priemonę.
1.1.7. Mokinio, baigusio mokymo kursą ir turinčio galutinius teigiamus teorijos žinių ir praktinio
vairavimo įvertinimus, duomenis per vieną dieną nuo mokymo pabaigos elektroninėmis ryšio priemonėmis
pateikti VĮ „Regitra“.
1.2. Mokinys įsipareigoja:
1.2.1. Laikytis vairavimo mokyklos mokymo organizavimo tvarkos (užsiėmimų tvarkaraščio), tausoti
Mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti dėl savo kaltės Mokyklai padarytą žalą.
1.2.2. Pirmumą teikti formaliojo švietimo pamokų tvarkaraščiui, derindamas prie jo praktinio
vairavimo mokymo tvarkaraštį.
1.2.3. Sistemingai ir stropiai mokytis, lankyti teorijos žinių ir praktinio vairavimo mokymo pamokas
pagal patvirtinus tvarkaraščius, nustatytu laiku atsiskaityti už teorijos žinias ir praktinį vairavimą, laikyti
įskaitas.
1.2.4. Perspėti vairavimo instruktorių prieš dieną (iki 17.00 valandos), jei kitą(omis) dieną(omis)
sutartu laiku negali atvykti į praktinio vairavimo mokymą(us).
1.2.5. Sumokėti Vilkaviškio r. savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą sumą už mokymus – 200,0
(du šimtus) eurų, pervedant šią sumą iki _______ m. __________ __ d. į gimnazijos sąskaitą arba, pasirinkus
mokėjimą dalimis, sumokėti:
1.2.5.1. už teorinių žinių mokymą 21,0 eurą (dvidešimt vieną eurą) eurų iki teorinių žinių
mokymo pradžios _______ m. _______________ d.;
1.2.5.2. už praktinio vairavimo mokymą 179,0 eurus (vieną šimtą septyniasdešimt devynis
eurus) eurų iki praktinio vairavimo kursų pradžios _______ m. ________________ d.

1.2.6. Nepasiruošęs teorijos žinių įskaitai, neišlaikęs mokyklinio praktinio vairavimo įskaitos ir
pageidaujantis ją perlaikyti arba prieš mokyklinį praktinio vairavimo egzaminą norintis įtvirtinti praktinio
vairavimo įgūdžius, parašęs prašymą, už papildomą praktinio vairavimo mokymo valandą sumokėti 5,98
euro (penkis eurus ir devyniasdešimt aštuonis centus), teorijos žinių mokymo valandą – 0,52 euro
(penkiasdešimt du centus).
1.2.7. Mokinys sutinka, kad, atsižvelgiant į praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir
garso įrašų darymo, saugojimo, vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimo tvarkos aprašo reikalavimus,
vykdant Mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą būtų daromas vaizdo ir garso įrašas.
1.2.8. Už šioje sutartyje nurodytų asmens duomenų teisingumą atsako Mokinys.
2. Sutarties įsigaliojimas ir jos nutraukimo sąlygos
2.1. Sutartis įsigalioja kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki _________ m. ____________________
__ d. Pasibaigus šiam terminui, mokymas netęsiamas ir mokestis už mokymą Mokiniui negrąžinamas.
2.2. Mokymo trukmė pagal programą nuo _____ m. _____________ __ d. iki ______ m.
____________ __ d. Pasibaigus šiam terminui, mokymas netęsiamas ir mokestis už mokymą Mokiniui
negrąžinamas.
2.3. Mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu Mokinys nevykdo arba netinkamai vykdo
sutarties 1.2.1., 1.2.4. papunkčiuose nustatytus įsipareigojimus. Šiais atvejais sumokėtas mokestis už mokymą
Mokiniui negrąžinamas.
2.4. Mokinys turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu Mokykla nevykdo arba netinkamai vykdo
sutarties 1.1.2., 1.1.3. papunkčiuose nustatytus įsipareigojimus. Šiuo atveju Mokykla, Mokiniui raštu
paprašius, grąžina Mokiniui visą jo sumokėtą mokestį už mokymus.
2.5. Mokiniui vienašališkai (be svarbių priežasčių) nutraukus sutartį, sumokėtas mokestis už mokymą
negrąžinamas. Esant pagrįstoms mokymo sutarties nutraukimo priežastims, Mokiniui gali būti grąžinta
sumokėto mokesčio dalis, atskaičiuos visas mokymo ir su tuos susijusias organizavimo išlaidas.
2.6. Jeigu mokinys atsisako lankyti mokymo kursus 15 dienų laikotarpyje nuo sutarties pasirašymo
dienos, jam grąžinamas sumokėtas mokestis.
2.7. Jei Mokyklos teisė vykdyti pirminį mokymą sustabdoma arba panaikinama Mokiniui nespėjus
baigti mokymo kurso, Mokiniui raštu paprašius, jam gražinama sumokėto mokesčio dalis, atskaičius visas
mokymo ir su tuos susijusias organizavimo išlaidas.
3. Baigiamosios nuostatos
3.1. Visi su šia sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai
sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3.2. Sutartį pasirašo Mokinys ir vienas iš jo tėvų (rūpintojų, įtėvių).
3.3. Sutartis sudaryta dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš šalių.
Vilkaviškio „Aušros“
gimnazija
Vienybės g. 52, 70161
Vilkaviškis,
Kodas 190484769
Tel. nr. (8 342) 20951
El. p. ausros.rastine@vilkaviskis.lt
Atsisk. sąsk.
LT33 4010 0510 0335 1055
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100

Mokinys
______________________________
Adresas _______________________

__________________________
______________________________
__________________________
Tel. nr. _______________________
Paso arba asmens tapatybės kortelės
serija ir Nr.
__________________________
Pasą (arba asmens tapatybės kortelę)

Direktorius
___________________________
A.V.

Mokinio vieno iš tėvų
(rūpintojų, įtėvių)
parašas, Vardas, Pavardė

išdavė ________________________
Gimimo vieta ir data

__________________________

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos „B“
kategorijos transporto priemonių vairuotojo
pirminio mokymo tvarkos aprašo 2 priedas

____________
(klasė)

_________________________________________________________
(Mokinio VARDAS, PAVARDĖ, gimimo data)

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos
Direktoriui
PRAŠYMAS
DĖL PRIĖMIMO LANKYTI „B“ KATEGORIJOS VAIRUOTOJŲ PIRMINIUS MOKYMO
KURSUS
___________
(data)

Vilkaviškis
Prašau priimti į „B“ kategorijos vairuotojų pirminius mokymo kursus, organizuojamus
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje 20____ m. ____________ d. – 20____ m. _______________ d.
laikotarpiu.
Su prašymu pateikiami dokumentai:
1. Asmens medicininė sveikatos pažyma mokytis vairavimo, 1 egz.;
2. Nuotrauka dokumentams (1 egz.);
3. ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________
(parašas, vardas, pavardė)

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos „B“
kategorijos transporto priemonių vairuotojo
pirminio mokymo tvarkos aprašo 3 priedas

____________
(klasė)

_________________________________________________________
(Mokinio VARDAS, PAVARDĖ)

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos
Direktoriui

PRAŠYMAS
DĖL TEORIJOS ŽINIŲ IR (ARBA) PRAKTINIO VAIRAVIMO,
„B“ KATEGORIJOS, ĮGŪDŽIŲ PAGILINIMO, SKIRIANT PAPILDOMAS MOKYMO
VALANDAS
___________
(data)

Vilkaviškis

Prašau leisti _________val. pagilinti teorijos žinių kursą ir (arba) ______val. praktinio
vairavimo įgūdžius, reikalingus „B“ kategorijos kelių transporto priemonių vairavimo teisei įsigyti.
Už teorijos mokymo papildomas valandas _______EUR ir (arba) už praktinio
vairavimo mokymo papildomas valandas _______EUR. Iš viso _________EUR.
Pinigus (1 papildoma valanda teorijos mokymo – 0,52 EUR ir 1 papildoma val.
praktinio vairavimo mokymo – 5,98 EUR) pervesiu į gimnazijos sąskaitą Nr. LT33 4010 0510 0335
1055.

____________________________
(parašas, vardas, pavardė)

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos „B“
kategorijos transporto priemonių vairuotojo
pirminio mokymo tvarkos aprašo 4 priedas

PRIEDAS PRIE VAIRUOTOJŲ PIRMINIO MOKYMO SUTARTIES Nr. _____
20___ m. __________________mėn.______d.,
Vilkaviškis
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija (kodas 190484769), adresas Vienybės g. 52, 70161 Vilkaviškis,
(Vairuotojų pirminio mokymo liudijimas Nr. (401)11B-1307, išduotas 2013 m. spalio 11 d.
Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos), atstovaujama direktoriaus
_____________________________________, veikiančio pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos
2014 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. B-TS-1069 patvirtintus gimnazijos nuostatus (toliau – Mokykla) ir
______________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas)

______________________________________________________________________________________
(toliau – Mokinys), sudaro Vairuotojų pirminio mokymo sutartį:
1. Šalių įsipareigojimai
1.1. Mokykla įsipareigoja:
1.1.1. Pasibaigus _____ m. ________________ d. Vairuotojų pirminio mokymo sutarčiai Nr. __ ,
skirti Mokiniui, pagal atskirą prašymą, papildomas mokymo valandas teorijos žinių ir (arba)
praktinio vairavimo (reikalingą žodį pabraukti), kurių reikia „B“ kategorijos kelių transporto
priemonių vairavimo teisei įgyti, įgūdžiams pagilinti.
1.1.2. Užtikrinti, kad papildomo mokymo metu būtų laikomasi Reikalavimų vairavimo mokykloms
aprašo, Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų reikalavimų.
1.1.3. Sudaryti tinkamas ir saugias teorijos žinių ir (arba) praktinio vairavimo mokymo sąlygas,
aprūpinti vaizdine ir metodine medžiaga, taikyti pažangius mokymo metodus, užtikrinančius tinkamą
mokymo kokybę.
1.1.4. Praktinio vairavimo mokymui skirti transporto priemonę.
1.2. Mokinys įsipareigoja:
1.2.1. Laikytis vairavimo mokyklos mokymo organizavimo tvarkos (užsiėmimų tvarkaraščio), tausoti
Mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti dėl savo kaltės Mokyklai padarytą žalą.
1.2.2. Sistemingai ir stropiai mokytis, lankyti teorijos žinių ir (arba) praktinio vairavimo papildomo
mokymo pamokas pagal patvirtintą tvarkaraštį.
1.2.3. Perspėti vairavimo instruktorių prieš dieną (iki 17.00 valandos), jei kitą(omis) dieną(omis)
sutartu laiku negali atvykti į praktinio vairavimo mokymą(us).
1.2.4. Mokinys, norintis įtvirtinti praktinio vairavimo įgūdžius, parašęs prašymą, už papildomą
praktinio vairavimo mokymo valandą sumoka 5,98 euro (penkis eurus ir devyniasdešimt aštuonis
centus), teorijos žinių mokymo valandą – 0,52 euro (penkiasdešimt du centus).
1.2.5. Už šioje sutartyje nurodytų asmens duomenų teisingumą atsako Mokinys.
2. Sutarties įsigaliojimas ir jos nutraukimo sąlygos
2.1. Sutartis įsigalioja kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki pasibaigia praktinio vairavimo mokymo
pamokos pagal patvirtintą tvarkaraštį. Pasibaigus šiam terminui mokymas netęsiamas ir mokestis už mokymą
Mokiniui negrąžinamas.
2.2. Mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu Mokinys nevykdo arba netinkamai vykdo
sutarties 1.2.1., 1.2.4. papunkčiuose nustatytus įsipareigojimus. Šiais atvejais sumokėtas mokestis už mokymą
Mokiniui negrąžinamas.
2.3. Mokinys turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu Mokykla nevykdo arba netinkamai vykdo
sutarties 1.1.2., 1.1.3. papunkčiuose nustatytus įsipareigojimus. Šiuo atveju Mokykla, Mokiniui raštu
paprašius, grąžina Mokiniui visą jo sumokėtą mokestį už mokymus.
2.4. Mokiniui vienašališkai (be svarbių priežasčių) nutraukus sutartį, sumokėtas mokestis už mokymą
negrąžinamas.

3. Baigiamosios nuostatos
3.1. Visi su šia sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai
sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3.2. Sutartį pasirašo Mokinys ir vienas iš jo tėvų (rūpintojų, įtėvių).
3.3. Sutartis sudaryta dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš šalių.
Vilkaviškio „Aušros“
gimnazija
Vienybės g. 52, 70161
Vilkaviškis,
Kodas 190484769
Tel. nr. (8 342) 20951
El. p. ausros.rastine@vilkaviskis.lt
Atsisk. sąsk.
LT33 4010 0510 0335 1055
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100

Mokinys
______________________________
Adresas _______________________

__________________________
______________________________
__________________________
Tel. nr. _______________________
Paso arba asmens tapatybės kortelės
serija ir Nr.
__________________________
Pasą (arba asmens tapatybės kortelę)

Direktorius
___________________________
A.V.

Mokinio vieno iš tėvų
(rūpintojų, įtėvių)
parašas, Vardas, Pavardė

išdavė ________________________
Gimimo vieta ir data

__________________________

