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I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. gios taisykles (toliau - Taisykles) nustato vairuotojq mokymo tvark4 V4 Raseiniq
technologijos ir verslo mokykioje (toliau - mokykia).
2. Vairavimo mokykia yra V91 Raseiniq technologijos ir verslo mokykios padalinys,
kuriam vadovauja vairavimo mokykios vadovas arba direktorês jsakymu paskirtas asmuo.
3. Sios taisyklês yra neatskiriama Vairavimo mokymo sutarties (toliau - mokymo
sutartis), sudarornos su vairavimo mokykia, dalis.
4. Siose taisyklése vartojamos pagrindinés sftvokos:
Vairavimo mokykia - Lietuvos Respublikos jstatymu nustatyta tvarka jregistruota
jmonê ar jstaiga, kuriai Vaistybinés keliq transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos
virininko jsakymu suteikia teisé vykdyti jame nurodytq kategorijq transporto priemoniq vairuotojq
priminj mokymq, jame nurodytose mokymo patalpose ir vairavimo mokymo aikte1êse.
Mokymo valanda (toliau - valanda) - laikas, per kurj vairuotojq mokytojas ar
vairavimo instruktorius tiesiogiai dirba su mokiniais (moko, aptaria uduotis, pasiekimus, klaidas ir
pan.). Mokymo valandos trukmé —45 mm.
Vairuotojq mokytojas (vairavimo instruktorius) - reikalavimq vairavimo
mokykioms aprao reikalavimus atitinkantis asmuo, kuris suteikia mokiniams teorijos (praktikos)
zlnlq.
5. Visos kitos sayokos giose taisyklêse vartojamos tokia paia prasme, kaip jos
vartojamos Saugaus eismo automobiliq keliais jstatyme, Vairuotojq pirminio mokymo tvarkos
aprae ir Reikalavimq vairavimo mokykios aprae.
II. SUTARTIES SUBARYMO, JOS ISIGALIOJIMO IR NUTRAUKIMO
TVARKA
6. Asmenys, norintys isigyti teisç vairuoti tam tikros kategorijos transporto
priemone, privalo prie pradêdami lankyti mokymo kursq pateikti praymq, vairuotojo
sveikatos patikrinimo medicininç paymq, 3x4 cm. Nuotraukq, turimq vairuotojo paymêjim
ir su mokykia sudaryti mokymo sutart, kuri yra pagrindinis dokumentas reguliuoj antis
santykius tarp mokykios ir mokinio.
7. Sutartis jsigalioja, kai jq, pasirao abi galys ir galioja iki visiko jsipareigojimq
jvykdymo.
8. Kai mokinys mokosi teorijos savarankikai, i1aikçs VI ,,Regitra" teorijos
egzaminq, su vairavimo mokykia turi sudaryti sutartj del praktinio vairavimo mokymo. Prie
mokymo sutarties pridedama VI ,,Regitra" iduotos paymos apie teorijos egzamina kopija,
patvirtinta vairavimo mokykios vadovo arbajo paskirto asmens parau ir mokykios antspaudu.
9. Vairavimo mokykia su mokiniu, turiniu iduot, mokymo kursq baigimo liudijim
ar vairuotojo paymêjim, ir siekianCiu tobulinti 2inias ir (ar) jgfldius, turi sudaryti sutartj del tokio
mokymo.

10. Vairavimo mokykia turi teisç nutraukti mokymo sutartj, jeigu mokinys nevykdo
savo jsipareigojimq. Vairavimo mokyklai nutraukus mokymo sutartj arba mokiniui vienaa1ikai
nutraukus jq, ne del mokykios kaltés, sumokétas mokestis ul mokymq, negrinamas.
III. SALIIJ TEISES IR PAREIGOS
11. Mokinio teiss:
11.1. Mokinys, iklausçs teorijos ar atlikçs praktinio vairavimo mokymo kursq, gali
pageidauti, kad mokykia iduotq payma, kurioje bUtq nurodytos iklausytq dalykq temos, valandq
skaiCius bei jvertinimas.
11.2. 19 vairavimo mokykios administracijos darbuotojq gauti visq, informacijq susijusia
su mokymu.
11.3. Jei mokinys sumokëjçs 0 kursus atsisako juos lankyti per 10 dienq nuo kursq
pradios, tai grainama visa sumokéta suma, atskaiCiuoj ant mokestj 0 lankytus teorijos ir praktinio
vairavimo usiêmimus. Praejus 10 dienq nuo kursq pradios - jmokos negrainamos.
12. Mokinio pareigos:
12.1. Pradéjus vairuotojq mokymo kursus, juos lankyti ir baigti su grupe iki vairuotojq
mokymo sutarties galiojimo pabaigos.
12.2. Laikytis bendrujq vieosios tvarkos ir mokykios vidaus tvarkos taisyldiq, tausoti
mokykios inventoriq ir vaizdines priemones, atlyginti 2alq, padarytq del savo kaltés mokyldai.
12.3. Nustatytu laiku ilaikyti teorijos egzamin4 ir praktinio vairavimo jskaitq.
12.4. Sumokéti ul mokymq, sutartyje numatytais terminais.
12.5. Prieg sudarant vairavimo mokymo sutartj - pateikti teisingus asmens duomenis.
12.6. Negalintis sutartu laiku atvykti j praktinio vairavimo usiémima, diena, prieg tai
turi perspêti (telefonu arba kitais bUdais) vairavimo instruktoriq. Jei mokinys j praktinio vairavimo
usiêmimq neatvyko ir neperspejo vairavimo instruktoriaus, tokiu atveju jam pinigai u2 usiémim
néra grainami.
12.7. Pagal nustatytqtvarkqlankyti teorijos ir praktinio vairavimo pamokas.
12.8. Pirmiausia i1aikyti vairavimo teorijos egzamina. Teorijos egzaminq mokykioje
leidiama laikyti 3 kartus. Jei mokinys per 3 kartus neilaiké teorijos, jis savarankikai mokosi ir
teorijos egzaminq laiko ne anksèiau kaip p0 30 dienq arba su kita grupe bei apmoka 0 egzarninq.
12.9. I1aikius teorijos egzaminq, atvykti j paskutinj praktinio vairavimo usiémim
kuris skiriamas praktinio vairavimo jskaitai (jo tvarka analogika V] ,,Regitra" egzamino tvarkai:
dviem etapais - aikteléje ir keliuose). Jei mokinys nei1aik6 praktinio vairavimo jskaitos, jis
jsipareigoja praktinio vairavimo mokytis papildomai iki 3 valandq (arba abipusiu susitarimu su
mokiniu) ir u jas apmoketi, o paskutines pamokos metu laikyti egzaminft ta paia tvarka.
Papildomas apmokamas praktinis mokymas gali bUti kartojamas iki mokinio jskaitos i1aikymo.
13. Vairavimo mokyldos teisés ir pareigos:
13.1. Suteikti mokiniui teorijos 2initl ir praktinio vairavimo gebejimq bei jgUdiq.
13.2. Sudaryti tinkamas teorijas ir saugias praktinio vairavimo mokymo s41ygas,
aprupinti metodine mediaga bei taikyti paangius mokymo metodus, utikrinanius gerq, 2initl
jsisavithmq.
13.3. Skirti praktiniam mokymui transporto priemonç, atitinkanCiq Techninius
motoriniq transporto priemoniq ir priekabq reikalavimus.
13.4. Mokiniui praant bei patikrinus mokinio teorijos 2inias bei jvertinus praktinio
vairavimo jgudius, sumainti teorijos ir praktinio vairavimo mokymo kursi, valandq skaiëius iki
vairuotojq pirminio mokymo tvarkos aprae nurodytq minimaliq leistinq normq.
13.5. Teorijos mokymft vykdyti grupémis (arba individualiai) o paskutin individualiai. Per dienq mokymo grupéje mokyti teorijos ne daugiau kaip 4 valandas, o praktinio
vairavimo su vienu mokiniu ne daugiau kaip 3 valandas.

13.6. Mokyti teorijos ir (ar) praktinio vairavimo tik tuos asmenis, kurie yra sudarç
mokymo sutartis.
13.7. Atlikti praktinio vairavimo jgUdiq galutinôs jskaitos vaizdo ir garso jraymq, bei
garantuoti duomenq saugumq.
13.8. Mokiniams, baigusiems mokymo kursa, ir turintiems galutinius teigiamus
mokymo dalykq jvertinimus, i1aikiusiems vairavimo egzaminq, ir praktinio vairavimo jskait
iduoti liudijimus, patvirtinanius mokymo kursq baigimq,.
13.9. Utikrinti, kad teorijos ir praktinio vairavimo mokytq tik darbo santykiais su
vairavimo mokykia susijç vairuotojq mokytojai ir vairavimo instruktoriai.
13.10. Utikrinti, kad kiekvienas vairuotojq mokytoj as ir vairavimo instruktorius
mokymo metu turétq teminius planus ir kontroliuoti, kad bfltqjq laikomasi.
13.11. Vykdyti tik tq kategorijq transporto priemoniq vairuotojq priminj mokyma,,,
kurias jsakymu konkreiai vairavimo mokyklai patvirtino Vaistybinés keliq transporto inspekcijos
prie Susisiekimo ministerijos virininkas.
13.12. Utikrinti tinkama,, mokymo kokybç taikant pedagoginius ir metodinius
pagrindus.
13.13. Neiduoti mokymo kursq baigimo liudijimq tiems mokiniams, kurie nebaigé
viso privalomo praktinio vairavimo mokymo kurso, ik1ausê maiau kaip 80 procentq nustatyto
teorijos kurso valandq ir turi nepatenkinamus (maiau negu 6) galutinius mokymo dalykq
jvertinimus arba nei1aikiusiems vairavimo teorijos egzamino ir praktinio vairavimo jskaitos.
IV.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14.Vairavimo mokymo sutarties galiq ginai sprendiami galiq susitarimu, o galims
nesusitarus - Lietuvos Respublikos jstatymq nustatyta tvarka.
15.Mokymo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinias vienodq,juridinç galiq,
0 viena,,kiekvienai galiai.
16.Vairavimo mokymo sutartims, sudarytoms pagal gias taisykies, taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.
17.Pasikeitus jstatymq, reglamentuoj anëiq pirminç vairuotojq mokymo bei vairavimo
mokyklq darbo tvarkq, nuostatoms, gios taisyklês galioja tiek, kiek neprietarauja tokiems jstatymq
pakeitimams.

