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PAPILDOMO VAIRUOTOJŲ  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 baigti papildomą vairuotojų mokymą (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) 

 
 (teismo sprendimo arba policijos nutarimo numeris ir data, vairuotojo padarytas KET pažeidimas) 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Kelių transporto priemonių vairuotojų rengimo  

nuostatų ir kitų teisės aktų reikalavimais, sudarome šią papildomo vairuotojų mokymo sutartį. 

 

Šalių įsipareigojimai:                                            

1. Vairavimo mokykla įsipareigoja: 
1.1. Suteikti Mokiniui 45 min. individualią KET pažeidimo analizę su mokymo įstaigos psichologu;  

1.2. Baigti 45 min. trukmės mokymo įstaigos mokytojo vedamą teorijos kursą, kurio tikslas – suteikti pradedantiesiems 

vairuotojams ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, papildomų teorinių žinių šiomis temomis: 

 KET naujovės; 

 atsakomybė už KET pažeidimus ir jų padarymo pasekmės; 

 eismo įvykių Lietuvoje priežastys ir pasekmės, šių įvykių statistika; 

 rizikingos eismo situacijos ir galimybės jas numatyti; 

 saugus, ekonomiškas ir ekologiškas vairavimas; 

1.3. Baigti 90 min. trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą, kurio tikslas – suteikti 

pradedantiesiems vairuotojams ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, papildomų žinių šiomis temomis: 

 vairuotojo asmenybės bruožų, savybių, asmeninių vertybių, stereotipų įtaka elgesiui kelyje; 

 emocijos, jų suvokimas ir valdymas vairuojant motorinę transporto priemonę; 

 alkoholio, narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimo, taip pat streso, miego trūkumo, nuovargio, ligos 

įtaka vairuotojo dėmesingumui, situacijos vertinimui, sprendimų priėmimui; 

 vairavimo, eismo kultūra, pagarba kitiems eismo dalyviams ir atsakomybės už juos ir save; 

1.4.  Su mokymo įstaigos vairavimo instruktoriumi atlikti 45 min. trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško 

vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone, kurio tikslas – akcentuoti, kad šis vairavimo būdas yra 

saugiausias ir tausojantis aplinką. Praktinio vairavimo mokymą sudaro šios dalys: 

 pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, vairuoja transporto priemonę 

vairavimo įstaigos parinktu maršrutu. Mokymo įstaigos vairavimo instruktorius fiksuoja pradedančiojo 

vairuotojo ar vairuotojo, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, padarytas klaidas; 

 pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti ir mokymo įstaigos vairavimo 

instruktorius analizuoja pradedančiojo vairuotojo ar vairuotojo, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, padarytas 

klaidas; 

 pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, vairuoja transporto priemonę tuo 

pačiu maršrutu, o mokymo įstaigos vairavimo instruktorius jam pataria, kaip vairuoti saugiai ir tausojant 

aplinką. 

1.5. Pradedantysis vairuotojas ir (ar) vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, norėdamas užbaigti papildomą 

vairuotojų mokymą, mokymo įstaigos nustatyta tvarka privalo išlaikyti žinių patikrinimo testą. Testą sudaro: 25 

klausimai. Vienas klausimas turi ne mažiau kaip 4 atsakymus, iš kurių tik vienas gali būti teisingas. Žinių 

patikrinimo testas laikomas išlaikytas, jei teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 80 % klausimų. 

1.5.1. Pradedančiojo vairuotojo ar vairuotojo, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, žinių patikrinimo vertinimo 

rezultatai mokymo įstaigoje saugomi vienus metus nuo žinių patikrinimo testo vertinimo datos. 

1.5.2. Pradedantysis vairuoti ar vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, neišlaikęs žinių patikrinimo 

testo, jį perlaikyti gali ne anksčiau kaip kitą dieną. 

1.6. Sudaryti tinkamas ir saugias praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymo sąlygas, skirti 

mokymui kelių transporto priemonę. 
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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 mokytis (lankomumas 100%) pagal Vairavimo mokyklos nustatytą grafiką. Pranešti apie 

neatvykimą į papildomo vairuotojų mokymo kursus ne vėliau, kaip 1 d.d. prieš kursų pradžią.  

2.3. Atsiskaityti su Vairavimo mokykla pagal jos išrašytą sąskaitą. Sąskaita išrašoma pagal mokyklos nustatytus 

įkainius.  

 

3. Apmokėjimo už mokymą sąlygos: 
3.1. Mokymų kaina – _______Eur (_______________________________________________ Eur 00 ct), sumokėti 

grynaisiais arba pavedimu iki mokymų pradžios;                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.2. Vairavimo mokykla pasilieka teisę keisti kainą pasikeitus rinkos ir degalų kainoms, bei, kai mokinys nepabaigia 

mokymų per 6 mėnesius nuo mokymosi pradžios. 

 

4. Sutarties įsigaliojimas ir jos nutraukimo sąlygos: 
4.1. Sutartis įsigalioja kai ją pasirašo abi šalys ir galioja vienerius metus (1 m. ). 

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

mokyklai nutraukus vairavimo sutartį arba Mokiniui vienašališkai (be pagrįstų priežasčių) nutraukus ją, sumokėtas 

mokestis už mokymą negrąžinamas. 

4.3.  Mokinys turi teisę nutraukti papildomo mokymo sutartį per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo datos: 

4.3.1. Jeigu Vairavimo mokykla nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus. 

4.3.2. Mokiniui draudžiama vairuoti transporto priemonę, pagal vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę 

pažymą. Šiuo atveju vairavimo mokykla grąžina Mokiniui visą jo sumokėtą mokestį. 

4.4. Mokiniui nutraukus papildomo vairuotojų mokymo sutartį pagal 4.3.1. punktą, iš grąžintinos sumos atskaitoma  

23 Eur (dvidešimt trys Eur 00 ct) – sutarties nutraukimo mokestis, pridedant visas mokymo ir su tuo susijusias 

organizavimo išlaidas.  

4.5. Mokiniui nutraukus mokymo sutartį, atskaičius sutarties nutraukimo ir vairavimo mokyklos išlaidas, pinigai 

grąžinami per 20 darbo dienų. 

4.6. Mokyklai netekus teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą, mokiniui nespėjus baigti kurso, grąžinama 

sumokėto mokesčio dalis, atskaičius visas mokymo ir su tuo susijusias administravimo išlaidas. 

4.7. Mokyklai laikinai sustabdžius mokymo veiklą – iki 60 dienų sutartiniai įsipareigojimai išlieka, mokymo sutartis 

lieka galioti, taip pat mokymo sutartis nemokamai pratęsta tam pačiam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdyta 

veikla. 

 

5. Baigiamosios nuostatos: 
5.1. Visi kiti iškylantys klausimai, kurių negalima išspręsti geranoriškai ir susitarus, sprendžiami Lietuvos Respublikos 

galiojančių įstatymų nustatyta tvarka. 

5.2. Be Vairavimo mokyklos sutikimo Mokiniui draudžiama tiesiogiai pirkti papildomas praktinio vairavimo pamokas 

iš vairavimo instruktoriaus. 

5.3. Mokiniui pageidaujant, su juo Vairavimo mokykla sudaro papildomą mokymo sutartį dėl papildomo teorijos 

ir/arba praktinio vairavimo mokymo. Už šį mokymą apmokama pagal Vairavimo mokykloje nustatytus vienos 

pamokos įkainius. 

5.4. Mokymo sutartis sudaroma ir nutraukiama tik tėvams arba rūpintojams sutikus, kai Mokiniui nėra 18 metų. 

5.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai. 

 

6. Mokymo sutarties šalių parašai: 

 

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 

 

Direktorius 

Geraldas Rankauskas                       A.V. 

 

Vardas: ______________________________ 

 

Pavardė: ______________________________ 

 

Parašas: ______________________________ 

 


