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Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą suteikta Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos liudijimu.

  

UAB “Vairavimo mokykla“,  atstovaujama direktoriaus ........................................, toliau vadinama Vairavimo  mokykla ir Mokinys: 

 Mokimas Mokinauskas  , asm. k.  |_1_|_2_|_3_|_4_|_5_|_6_|_7_|_8_|_9_|_X_|_Y_| ,  gyv. adresu, Mokyklos g.155 – 360, Vilnius, 

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimo įstatymu ir kitais LR 

įstatymais, Vyriausybės nutarimais, LR susisiekimo ministro įsakymais, valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo 

ministerijos viršininko  dėl vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo įsakymu ir jo pakeitimais, vėlesnėmis redakcijo-

mis bei kitų teisės aktų reikalavimais, sudarėme šią Sutartį – Prašymą (toliau tekste vadinama – Sutartimi), pagal kurį: 

Mokinys prašo:mokytis „B“ kategorijos praktinio vairavimo mokymo: □ mechaninėmis  arba   □ automatinėmis pavaromis  

1. Vairavimo mokykla įsipareigoja: 

1.1.       Šios Sutarties galiojimo laikotarpyje sudaryti praktinio vairavimo mokymo sąlygas: suteikti mokymui transporto priemonę   

atitinkančią siekiamą kategoriją ir instruktorių suteiksiantį Mokiniui praktinio vairavimo įgūdžių nustatytų Vairuotojų mokymo 

tvarkos apraše, kurių reikia siekiamos kategorijos vairavimo teisei įgyti. Pradėti praktinį mokymą kai Mokinys pateikia dokumentą, 

kad yra sėkmingai išlaikęs tos kategorijos teorijos egzaminą VĮ „Regitra“: Pažymos nr.:............................., data:.............................. . 

1.2.  Atlikus ne trumpesnį kaip teisės aktų numatytą minimalų praktinio mokymo kursą, vykdyti Mokinio mokymo kurso 

praktinio vairavimo įgūdžių galutines įskaitą vadovaudamasi Mokinių mokymo kurso praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų 

vykdymo reikalavimais. Praktinio vairavimo įgūdžių galutinė įskaita fiksuojama vaizdo ir garso įrašu. Sėkmingai išlaikytu mokykloje 

praktinio vairavimo egzaminu laikoma, kai Mokinys laikydamasis Kelių eismo taisyklių nuostatų ir vidaus reikalų ministro 2008m. 

rugsėjo 10d. įsakymu Nr.1V-329 “Dėl motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo 

patvirtinimo”  surenka ne daugiau klaidų, negu numatyta Valstybinės įmonės “Regitra” gen. direktoriaus 2013m. gruodžio 23d. 

įsakymu Nr. V-223: “Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų ir metodų aprašas”. 

1.3.     Vairavimo egzaminas laikomas paskutinės privalomos praktinio vairavimo pamokos metu. Jei Mokinys yra dar nepasiruošęs 

laikyti praktinio vairavimo egzamino ir  nori mokintis praktinio vairavimo papildomai, tuomet praktinio vairavimo egzaminas 

nukeliamas iki to laiko, kai mokinys bus pasiruošęs vairavimo įgūdžių patikrinimo egzaminui ir ši sutartis pratęsiama ir papildoma. 

1.4.      Mokymo kursas laikomas baigtu, kai yra pilnai atsiskaityta už suteiktas paslaugas bei sėkmingai išlaikytas praktinio vairavimo 

įgūdžių galutinė  įskaita – mokyklinis praktikos egzaminas. Tuomet Vairavimo mokykla ne vėliau kaip per vieną darbo dieną 

elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikia VĮ „Regitra“ privalomą informaciją apie mokinį ir mokymo kurso baigimą. 

1.5.    Praktinio vairavimo pamokos vyksta darbo dienomis, jei nesutarta kitaip, pradedamos ir baigiamos miesto ribose, 5 km 

spinduliu nuo Vilniaus  geležinkelio stoties. Mokiniui neperspėjus Vairavimo mokyklos apie vėlavimą į vairavimo praktikos pamoką 

šalių sutartu laiku, instruktorius privalo laukti mokinio ne mažiau vieną mokymo valandą, t.y., - 45min.  

2.    Mokinys įsipareigoja:     

2.1  Laikantis bendrųjų viešosios tvarkos reikalavimų, Vairavimo mokyklos darbo tvarkos taisyklių sąžiningai ir stropiai mokintis: 

sistemingai, reguliariai ir iš anksto (t.y. prieš 4-6 d.d.) asmeniškai arba telefonu registruotis į vairavimo pamokas. Dedant pastangas 

atidžiai, dėmesingai mokintis praktinio vairavimo. Iki Sutarties galiojimo pabaigos atlikti bazinį praktinio vairavimo mokymo kursą. 

2.2 Tausoti Vairavimo mokyklos transporto priemones ir atlyginti Vairavimo mokyklai tyčia arba dėl didelio neatsargumo padarytą 

žalą, jei LR teisės aktai nenumato kitaip.  

2.3 Sumokėti už teisės aktų numatytą minimalų praktinio vairavimo mokymą       Eur. Mokėjimai g.b. išdėstomi dalimis:  mokymo  

laikotarpio eigoje abiems pusėms sutarus pagal individualius poreikius ir galimybes.  

2.4 Praktinio vairavimo mokymo metu turėti su savimi asmens dokumentą su nuotrauka. Mokinys įsipareigoja sąžiningai pateikti 

teisingus asmens duomenis šiai sutarčiai sudaryti ir vykdyti,  taip pat prisiima visą atsakomybę už neteisingų asmens duomenų 

pateikimą bei dėl to tiesiogiai ir netiesiogiai kilusius padarinius, žalą, baudas. 

3. Kitos sąlygos:  

3.1  Nesilaikant šios sutarties 1.2.; 3.4 punktų, 2 straipsnio, ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko įsakymų reikalavimų, 

Vairavimo mokykla turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą ar neteikti VĮ“Regitra“ duomenų apie Mokinio kursų baigimą.  

3.2  Jei Mokinys, užsisakęs vairavimo laiką, negali sutartu laiku atvykti į praktinio vairavimo užsiėmimą, jis turi asmeniškai arba 

telefonu perspėti Vairavimo mokyklą jos darbo laiku ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki vairavimo pamokos pradžios. Jei 

Mokinys į praktinio vairavimo užsiėmimą neatvyko ir neperspėjo Vairavimo mokyklos iki nurodyto laiko, pinigai už užsiėmimą 

negrąžinami, vairavimo pamoka užskaitoma kaip įvykusi, bet pamokos tema neatlikta ir įpareigoja Mokinį atlikti šią pamokos 

temą vėliau sumokant už ją papildomai kaip už 2 papildomo mokymo valandas. Mokymo valandos trukmė – 45 min. 

3.3  Vairavimo praktikos egzamino laikymas yra įskaitytas į mokymo kainą ir gali būti laikomas tik atlikus privalomą mokymo kurso 

laiką bei jeigu Mokinys laikosi Kelių eismo taisyklių reikalavimų, nekelia akivaizdaus pavojaus sau, transporto priemonei ir 

kitiems eismo dalyviams. Neišlaikius praktikos egzamino pakartotinis jo laikymas ( t.y. perlaikymas) neįeina į mokymo kurso 

kainą ir yra mokamas: praktinio egzamino perlaikymas 35 Eur. 

3.4  Mokinys sutinka, kad Vairavimo mokykla tvarkytų jo asmens duomenis įskaitant asmens kodą galiojančių teisės aktų nustatytais 

tikslais ir įpareigojimais, šios sutarties vykdymo ir kitais galiojančių ES bei LR teisės aktų pagrindais, juos teiktų tretiesiems 

asmenims LR teisės aktų nustatyta tvarka ir sutinka bei neprieštarauja, kad Mokykla vykdydama 2014m. balandžio 30d. 

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie LR susisiekimo ministerijos įsakymą Nr. 2B-85 darytų vaizdo ir garso įrašą 

praktinio vairavimo ir galutinės įskaitos metu bei saugotų šį įrašą LR galiojančių teisės aktų tvarka ir  terminais.                           

Mokinys, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra informuotas ir sutinka su 3.4 punkto reikalavimais.   

 3.5  Jeigu Mokinys nori pristabdyti, atidėti  mokymą – apie tai jis privalo sutarties galiojimo laikotarpiu raštu, pateikiant svarbius 

atidėjimo motyvus ir priežastis informuoti Vairavimo mokyklą. Raštu nepranešus Vairavimo mokyklai apie norą mokymus 



pristabdyti ar atidėti, po 6 mėn. nuo šios sutarties sudarymo datos, sutartis pasibaigia ir sutartyje numatyti Šalių (išskyrus 

finansinius) įsipareigojimai netenka galios.  Atidėjimo terminas negali būti ilgesnis negu 6 mėn. nuo prašymo gavimo dienos. 

Atidėjimas įsigalioja prašymą patvirtinus mokyklos vadovui. Sutartis gali būti atnaujinama pasibaigus terminui tik pateikus 

prašymą mokyklos vadovui, pasirašius Priedą prie šios Sutarties ir sumokėjus 30 eurų administracinį mokestį. 

3.6  Jeigu Mokinys pageidauja mokytis daugiau valandų praktinio vairavimo negu nustatyta, jis  turi šios Sutarties galiojimo 

laikotarpiu kreiptis į Vairavimo mokyklą su prašymu pratęsti šią Sutartį. Sutartis pratęsiama įrašius reikiamus duomenis šioje 

sutartyje, pratęsimą patvirtinus abiejų Šalių parašais ir apmokėjus už papildomas mokymo valandas.  

3.7 Mokiniui, sumokėjus ir atsisakius lankyti kursus ar nutraukus mokymo Sutartį įmokos gali būti grąžintos pateikus rašytinį 

prašymą, kuriame nurodomos svarbios Sutarties nutraukimo priežastys. Prašymą, įvertinus nutraukimo priežastis, tvirtina 

mokyklos vadovas. Už vykusius/praleistus praktinio vairavimo užsiėmimus įmokos atskaitomos. Pažymos ir kiti dokumentai 

parengiami išdavimui per 5 darbo dienas nuo visiško atsiskaitymo už suteiktas paslaugas ir mokyklos vadovo patvirtinto prašymo. 

Dokumentai išduodami  asmeniškai Mokiniui ar jo įgaliotam asmeniui pateikus Civilinio kodekso tvarka nustatytą įgaliojimą. 

Neatvykus atsiimti dokumentų, jie saugomi 30d. nuo prašymo įteikimo dienos, vėliau sunaikinami. Pinigai grąžinami pavedimu į 

atsiskaitomąją Mokinio arba jo įstatyminio atstovo sąskaitą. 

3.8 Paslaugų kainos, mokymo ir egzaminavimo tvarka galioja šios sutarties galiojimo laikotarpiu. Pasibaigus Sutarties 4.1. punkte 

terminui, ją atnaujinus ar pratęsus mokymo paslaugos teikiamos pagal atnaujinimo dieną galiojančius teisės aktus, nustatytas 

egzaminavimo, mokymo ar darbo tvarkas, įkainius. 

4.    Sutarties įsigaliojimas, pasibaigimas ir jos nutraukimo sąlygos: 

4.1 Sutartis įsigalioja kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 6 mėn. nuo jos 

pasirašymo dienos.  

4.2 Vairavimo mokykla turi teisę nutraukti  Sutartį be atskiro pranešimo, vienašališkai, jeigu Mokinys nevykdo šios Sutarties 2 

skyriuje savo įsipareigojimų. Vairavimo mokyklai nutraukus šią Sutartį vienašališkai arba suėjus Sutarties galiojimo terminui 

nurodytame 4.1 punkte bei sutarties nepratęsus - sumokėtas mokestis už mokymą Mokiniui negrąžinamas.  Šią Sutartį, Mokiniui 

prašant, galima atnaujinti ( pagal 3.5 str.) ir tęsti mokymą pagal ją ne vėliau kaip per du metus nuo Sutarties sudarymo datos. 

4.3. Mokinys turi teisę nutraukti mokymo sutartį jeigu Mokykla negali vykdyti savo įsipareigojimų dėl teisės vykdyti pirminį mokymą 

Vairavimo mokyklai sustabdymo ar panaikinimo. Mokiniui pateikus rašytinį prašymą mokyklos vadovui išduoti pažymą apie 

išeitą mokymo kursą, pažyma pradedama rengti tik pilnai atsiskaičius už atliktus praktinius mokymus. Pažyma parengiama per 5 

darbo dienas nuo visiško atsiskaitymo dienos ir išduodama Sutarties 3.7 punkte nurodyta tvarka kartu su likusia nepanaudota 

pinigų suma. 

5.     Baigiamosios nuostatos 

  5.1 Visi kiti iškylantys klausimai, kurių negalima išspręsti geranoriškai ir susitarus, sprendžiami Lietuvos Respublikos galiojančių   

        įstatymų nustatyta tvarka. 

5.2 Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.     

         Mokymo sutarties šalių parašai  
Patvirtinu, kad mano pateikti asmens duomenys yra teisingi ir sutinku, kad, įstatymų 

nustatyta tvarka, jie būtų tvarkomi, perduodami trečiajai šaliai. Patvirtinu, kad gerai 

suprantu lietuvių kalbą. Turėjau pakankamai laiko susipažinti, susipažinau ir man 

individualiai buvo išaiškintos šios Sutarties sąlygos, Vairavimo mokyklos darbo tvarkos 

taisyklės, mokymo tvarka, paslaugų įkainiai, apmokėjimo už mokymą sąlygos, jas 

suprantu, su jomis sutinku ir vykdysiu. Patvirtinu, kad priimu sprendimą sudaryti šią sutartį 

tinkamai įvertinęs savo galimybes ir poreikius bei sąmoningai išreiškiu savo valią, tai 

patvirtinant parašu:  
Vairavimo mokykla                                                                 Mokinio arba Mokinio atstovo / globėjo / tėvų patvirtinimas 

 

___________________________________   A.V.                                 _________________________________________________   
         Pareigos, v. pavardė, parašas                                                                                                   Vardas, pavardė, parašas           

 

 
 

 

Mokymo sutartis pratęsta / papildyta (data, pakeitimai, papildymai): ____________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________________________________________ . 

 

 

Vairavimo mokykla                                                                        Mokinio arba Mokinio atstovo / globėjo / tėvų patvirtinimas 

 

____________________________________ A.V.                                _________________________________________________   
         Pareigos, v. pavardė, parašas                                                                                                   Vardas, pavardė, parašas                     

 

 

 
 

Mokymo sutartis nutraukta / pasibaigusi (data ir pagrindas): __________________________________________________________ 

Vairavimo mokykla                                                                                    Mokinio arba Mokinio atstovo / globėjo / tėvų patvirtinimas 

 

 ___________________________________  A.V.                              _________________________________________________   
         Pareigos, v. pavardė, parašas                                                                                                   Vardas, pavardė, parašas     


