VAIRUOTOJŲ PIRMINIO MOKYMO SUTARTIS Nr. _______
2019 m. ___________________ mėn. _______ d.
Prienai
Prienų „Žiburio“ gimnazija, įmonės kodas 190189676, J. Basanavičiaus g. 1, Prienai,
tel. (8 319) 52430, el. p. mokykla@ziburys.prienai.lm.lt, atstovaujama direktorės Irmos
Kačinauskienės, veikiančios pagal Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d.
sprendimu Nr. T3-109
patvirtintus gimnazijos nuostatus (toliau – Mokykla),
ir......................................................................................., a/k ..............................................................,
adresas.......................................................................... tel. ......................................................., (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 60 akad. val., praktinio vairavimo 30 akad. val.
mokymus.
1.1.4. Suteikti Mokiniui pagal atskirą prašymą papildomus 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 (užsiėmimo
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 patvirtintus tvarkaraščius, nustatytu laiku atsiskaityti už teorijos žinias ir
praktinį vairavimą, laikyti įskaitas.
1.2.4. Perspėti vairavimo instruktorių prieš dieną (iki 17.00 val.), jei kitą (-omis) dieną (omis) sutartu laiku negali atvykti į praktinio vairavimo mokymą(-us).
1.2.5. Sumokėti Prienų r. savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą sumą už mokymus
-185 (vieną šimtą aštuoniasdešimt penkis), Eur, pervedant šią sumą iki ______ m.
________________ ____ d. į gimnazijos sąskaitą.
1.2.6. 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 sutarties1.2.1., 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, atskaičius visas mokymo ir su tuo susijusias
organizavimo išlaidas.
2.6. Jei 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 tuo 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 (tėvas, motina, globėjas).
3.3. Sutartis sudaryta dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną
kiekvienai iš šalių.

Mokymo sutarties šalių parašai:

Direktorius
(pareigos)

__Mokinys______________

Sutinku:
________________________
(tėvas, motina, globėjas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

_________________
(parašas)

______________
(vardas, pavardė)

_________________
(parašas)

_______________________
(vardas, pavardė)

