
MOKYMO – ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMO SUTARTIS – PRAŠYMAS   Nr. ______ 

 

UAB  “Vairavimo mokykla“     

Atsisk. sąskaita  XXXX XXX XXXX XXXX 

AB YYYYYYYYY bankas. Banko kodas ZZZZZ    
Įmonės kodas  123456789                                   201__ m._____________  mėn_____ d. 
Adresas: Vydūno 17-107 , Vilnius                                                                                                                                                                          Vilnius 

Faks.:  ________________. Tel.:  ___________________________. 

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  mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo įsakymu ir jo pakeitimais, vėlesnėmis redakcijomis bei 

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

Mokinys prašo:  mokytis  ,,B”  kategorijos  praktinio vairavimo ir  patvirtina, kad yra baigęs vairavimo mokykloje mokymo kursą ir 

yra išlaikęs baigiamąjį praktikos egzaminą arba turi vairuotojo pažymėjimą 

Dokumentai patvirtinantys baigtą mokymą: ________________________________________________________________________ 
               Įmonė/įstaiga išdavusi baigimo liudijimą, vairuotojo pažymėjimą, ar sprendimas laikinai atimti vairuotojo pažymėjimą, dokumento išdavimo data ir  nr.  
1. Vairavimo mokykla įsipareigoja: 

1.1. Sudaryti tinkamas praktinio vairavimo mokymo sąlygas, skirti mokymui automobilį, atitinkantį kategorijai, kurios vairavimo 

įgūdžius siekiama tobulinti, instruktorių, kuris suteiks  Mokiniui praktinio vairavimo įgūdžių pamokas. 

1.2. Mokiniui neperspėjus Vairavimo mokyklos apie vėlavimą į vairavimo praktikos pamoką šalių sutartu laiku, instruktorius 

privalo laukti Mokinio ne mažiau 30 min.  

2.    Mokinys įsipareigoja:     

2.1 Laikytis bendrųjų viešosios tvarkos reikalavimų, Vairavimo mokyklos darbo tvarkos taisyklių, šios Sutarties įsipareigojimų, 

tausoti Vairavimo mokyklos inventorių ir transporto  priemones, atlyginti dėl savo kaltės Vairavimo mokyklai padarytą žalą, jei teisės 

aktai nenumato kitaip. 

2.3 Sumokėti už praktinio vairavimo  mokymą 14 eurų už 1 mok.val.   Mokėjimai gali būti išdėstomi dalimis:  mokymo laikotarpio 

eigoje abiems pusėms sutarus pagal individualius poreikius ir galimybes.  

2.2. Mokinys patvirtina, kad išmano Kelių eismo taisykles ir jų laikysis, vairavimo metu turės su savimi galiojančią vairuotojo 

sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma nr.:083-1/a) arba vairuotojo pažymėjimą bei vieną fotonuotrauką. 

2.3. Mokiniui neatvykus į vairavimo pamoką ar pranešus apie numatomą neatvykimą likus mažiau kaip 24val. iki jos pradžios – 

pinigai už šioje sutartyje numatytą paslaugą negrąžinami, o vairavimo pamoka užskaitoma kaip įvykusi. 

2.4.  Už šioje sutartyje nurodytų asmens duomenų teisingumą  bei įsipareigojimų vykdymą atsako Mokinys. Mokinys atsako už 

Vairavimo mokyklai skirtas baudas ir kitas pasekmes, kurios kilo dėl sutartyje numatytų Mokinio įsipareigojimų nevykdymo, 

Mokiniui privalomų turėti su savimi dokumentų nepateikimo ar pateiktų neteisingų duomenų. 

3.     Kitos sąlygos: 

3.1. Jeigu  Mokinys nori atidėti  mokymą – apie tai jis privalo prieš 3d.  informuoti Vairavimo mokyklą. Nepranešus Vairavimo 

mokyklai apie norą mokymus atidėti, po 3 mėn. nuo šios sutarties sudarymo datos, sutartis pasibaigia ir sutartyje numatyti šalių 

įsipareigojimai netenka galios.  Atidėjimo terminas negali būti ilgesnis negu 3 mėn. Atidėjimas įsigalioja pateikus prašymą. 

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 3 mėn. nuo jos 

pasirašymo dienos. 

4.2. Vairavimo mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartį be atskiro pranešimo, jeigu Mokinys nevykdo savo įsipareigojimų.      

Vairavimo mokyklai nutraukus mokymo sutartį arba Mokiniui vienašališkai, be objektyviai pagrįstų priežasčių, nutraukus ją, 

sumokėtas mokestis už mokymą Mokiniui negrąžinamas.   

             4.3. Mokinys turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu Vairavimo mokykla negali vykdyti savo įsipareigojimų. Esant 

pagrįstoms mokymo sutarties nutraukimo priežastims, Mokiniui  grąžinama sumokėta mokesčio dalis, atskaičius su mokymu  

susijusias išlaidas per 5 darbo dienas nuo  rašytinio prašymo mokyklos vadovui   pateikimo. 

4.4. Praktinio vairavimo užduotis, mokymo temos ir kitos sąlygos: ____________________________________________________  . 

 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 ir perduodami trečiajai šaliai, šios sutarties sąlygos, 

Vairavimo mokyklos darbo tvarkos taisyklės, mokymo tvarka, kainininkas, apmokėjimo už 

mokymą sąlygos su manim buvo individualiai aptartos, man išaiškintos, mano suprastos ir 

jų laikysiuosi. 

 

Vairavimo mokykla                                                               Mokinio arba Mokinio atstovo / globėjo / tėvų patvirtinimas 

       

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

 

 

 


