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I.
1.

tuf--r-rs')

BENDROSIOS NUOSTATOS

VSI ,,AUTO ABCDE", imones kodas 302570468, Kovo 1l-osios 130, Kaunas, 8640 14140 (toliau

vairavimo mokykla).
2. VSI ,,AUTO ABCDE" teisinis statusas - juridinis asmuo.
J. Mokymo veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
istatymais, Vyriausybes nutarimais, LR Svietimo ministerijos bei susisiekimo ministerijq isakymais,
Valstybines keliq transporto inspekcijos (toliau VKTI) isakymais, nutarimais, potvarkiais ir kitais teises
aktais reglamentuojandiais vairavimo mokyklq veikl4, Siomis mokymo organizavimo taisyklemis.
4^ Vairavimo mokyklos veiklos pobldis:
4,1. Vairuotojq pirminis mokymas;
4.2. Vairuotojq papildomas mokymas;

II"

MOKYMO VEIKLA

Vairavimo mokyklos teisds :
5.1. Vykdyti vairuotojq pirmini mokym4 pagal VKTI prie Susisiekimo ministerijos vir5ininko isakym4,
kurio pagrindu suteikta teise vykdyti jame nurodytq kategoriq motorinirq transporto priemoniq
vairuotojq pirmini mokym4, jame nurodytose mokymo patalpose ir vairavimo mokymo aik5telese.
5.2. Parengti vairuotojq pirminio mokymo teminius planus, kuriuos tvirtina Direktorius arba jo igaliotas
asmuo.

5.3. Vykdyti pradedandiqjq vairuotojq ir vairuotojq, kuriems teise vairuoti buvo atimta del Keliq

eismo
paZeidimq,
papildom4
mokym4.
taisykliq
5.4, Sudaryti su fiziniais asmenimis, darbdaviais bei kt. institucijomis mokymo sutartis,
5.5. Nutraukti mokymo sutarti su besimokandiuoju uL nepaLangum4 ar sistemingus darbo tvarkos
taisykliq bei mokymo organizavimo tvarkos paZeidimus, negr4Zinant mokesdio uZ mokym4.

6, Vairavimo mokyklos

pareigos

:

6.1. Tureti irengtas mokymo patalpas vairuotojq pirminiam, papildomam mokymui, bei pavojingq
kroviniq veZejq mokymams, kurios atitiktq patvirtintus sanitarines higienos, darbq saugos,
prieSgaisrines apsaugos ir kitus reikalavimus ar s4lygas; nuosav1 arba kitais teisetais pagrindais
naudojam4 uLdar1 vairavimo mokymo aik5telg; nuosavas ar kitais teises pagrindais naudojamas
mokom4sias transporto priemones, iskaitant priekabas.
6.2. Tureti vairavimo mokyklos vadovo ar jo igalioto asmens patvirlintus vairuotojq pirminio mokymo
teminius planus, papildomo mokymo temas ir pavojingg kroviniq veZejq mokymo programas,
6,3, Tureti rengiamoms vairuotojq pirminiam mokymui bei papildomam mokymui reikalingus vairavimo
teorijos mokytojus, vairavimo instruktorius ir psicholog4, o pavojingq kroviniq veZejq mokymams vairuotojq mokytoj4.
6.4. Paskirti asmenis atsakingus uZ vairuotojq pirmini ir papildom4 mokym4.
6.5. Sudaryti saugaus darbo s4lygas mokymo uZsiemimuose.
6.6. Teikti kokybi5kas mokymo bei kitas paslaugas.

III.

PRIEMIMO MOKYTIS IR MOKYMO TVARKA

7, Pridmimo mokytis fvarka:
T.L Asmenq norindiq mokyis

amlit4 bei iSsilavinim4 reglamentuoja LR teises akIai, VKTI isakymai ar

mokymo programos.
7,2, Vairavimo mokykloje mokymas yra mokamas. Mokejimo kain4 ir tvarkq nustato administracija,
Vairavimo mokykla pasilieka teisg keisti kursq kain4 pasikeitus rinkos ir degalq kainoms, bei, kai
mokinys nebaigia kursq per 6 mdnesius nuo mokymosi pradZios.
7.3. Mokytis priimami asmenys, pateikg reikalingus dokumentus (galiojandi4 medicinrng paLymq,
leidZiandi4 vairuoti nurodytos kategorijos transporto priemong, vairuotojo paLymejrmq (leigu turi)),
pasira5g mokymo sutarti ir sumokejg pradini inaiqul, mokym4 numatyt4 mokymo sutartyje.
7,4, Mokymo sutartis yra pagrindinis dokumentas reguliuojantis santykius tarp mokinio ir vairavimo
mokyklos. Mokymo sutartis sudaroma prieS mokymo pradLi4 dviem egzemplioriais, po vien4
kiekvienai Saliai.

IV. MOKINIV
8. Mokiniq

TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

teis6s:

8.1. Gauti mokymo sutartyje numatytas mokymo paslaugas.
8.2. Atideti mokym4 del sveikatos bflkles ar kitq labai svarbiq prieZasdiq.
8.3. Laikyti iskaitas pagal vairavimo mokyklos nustatyt4 iskaitq laikymo tvarkq.
8.4. Nesutikus su Ziniq ivertinimu, raStu kreiptis i administracij4 del pakartotinio egzaminavimo,
dalyvauj ant ne5aliSkai komisij ai.

9. Mokiniq pareigos:
9.I. Lankl'ti teorijos paskaitas ir dalyvauti praktinio

vairavimo uZsiemimuose.
praktinio
negali
vairavimo uZsiemim4 jis turi perspeti vairavimo
laiku
mokinys
atvykti
sutartu
9.2. Jei
i
instruktoriq ne veliau, kaip prieS vien4 dien4 iki 18.00 val, Neatvykus ivairavimo pamok4 del
nepateisinamq prieZasdiq, vairavimo mokykla turi teisg vairavimo pamok4 iskaity'ti kaip prarast4, o
mokiniui skirti papildom4 vairavimo pamok4 uZ kuri4 mokamas vairavimo mokyklos nustatytas
papildomo vairavimo pamokos mokestis.
9.3. Neisisavinus mokymo programos, uZ papildom4 mokymq moketi pagal galiojandius valandinius
ikainius.

9.4. Laikytis vidaus darbo tvarkos taisykliq, vykdyti vairavimo mokyklos keliamus reikalavimus.
9.5. Laikl.tis bendrqjq vieSosios tvarkos reikalavimq, tausoti vairavimo mokyklos inventoriq ir vaizdines
priemones.

9,6. Atlyginti del savo kaltes vairavimo mokyklai padarytatLalq.
9.7. Vykdyti imones vadovybes, mokytojq teisetus reikalavimus.
9.8. Sumoketi vairavimo mokyklos nustaty.t4 mokesti uZ mokym4si sutarlyje numatyta tvarka.
9.9. Mokymo sutartis isigalioja nuo jos pasira5ymo datos iki sutartyje nurodyto termino.
10. Mokiniq atsakomybd:
l0.l.Besimokantieji Salinami i5 mokymo, jeigu jie:
10.1.1. Grubiai paLeidLia arba sistemingai paZeidineja darbo tvarkos taisykles bei mokymo
organizavrmo tvark4;
10.1.2. Be pateisinamos prieZasties nelanko pamokq;
10.1.3. Negali tgsti mokslo del isigaliojusio teismo nuosprendZio;

I0.1.4, Laiku nesumoka nustatyto mokesdio uZ moksla,

V. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

VAIRAVIMO MOKYTOJAMS IR
INSTRUKTORIAMS, JU TEISES, PAREIGO IR ATSAKOMYBE

1

1.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
ll.l.Reikalavimus vairavimo teorijos mokytojams, vairavimo instruktoriams bei psichologams (toliau mokytojai) nustato Lietuvos Respublikos Svietimo ministerija, Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerija.
Mokytojq teises:
11.2.I. Aptarus s4lygas, pasiraSyti darbo sutarti suvairavimo mokyklos vadovupagal darbo kodekso
reikalavimus.
11.2.2. Teikti pasifilymus del teminiq mokymo kursq planq, mokymo programr] ir kitq mokymo
priemoniq ir metodq tobulinimo.
11.2.3. Dalyvauti mokslineje - technineje ir klrybineje veikloje,
1,L2.4.SusipaZinti su vairavimo mokyklos mokymo veikl4 reglamentuojandiais dokumentais,
administracij os nutarimais bei pasitarimq protokolais.
1 1.3. Mokytojq pareigos:
1 1.3.1. Laikytis darbo tvarkos ir mokymo otganrzavrmo tvarkos taisykliq.
11.3.2. Kaupti dalykines pedagogines, psichologines ir kitas mokymo procesui reikalingas Zinias.
1 1.3.3. Rengti savo dalyko mokymo programas, tobulinti jq turini pateikiant naujausias Linias, siekti,
kad besimokantieji gerai i5moktq destom4 dalykE, o praktiniq uZsiemimq (vairavimq) metu
mokiniai igytq kuo geresnius vairavimo igrldZius.
I1.3.4, Formuoti darbo higienos ig[dZius ir nepaZeisti profesines etikos reikalavimq.

1

1.2,

1

1.4,

Mokltojq atsakomybe:
11.4.1. UZ besimokandiqjq dalykini paruoSim4.
1L4.2. UZ patiketq materialiniq vertybiq saugojim4.
lI.4.3.rJLtar, kad bltq laikomasi saugaus darbo taisykliq teorijos mokymo

ir praktiniq uZsiemimq

metu.

u.

VAIRUOTOJV PTRMTNTO MOKYMO PROCESO ORGANTZAVTMAS

Vairuotojq pirminis mokymas vykdomas vadovaujantis VKTI prie Susisiekimo ministerijos virSininko
2014 m. balandlio 30 d. isakymu Nr. 2B-84 ,,Vairuotoj4 molqtmo tvarkos apraias". Mokymas
organizuojamas vadovaujantis motoriniq transporto priemoniq ir jq junginiq su priekabomis vairuotojq
Linl4, gebejimq, igflZiq ir elgsenos rekalavimais, pagal sudaryt4 ir patvirtint4 atitinkam4 (teorijos Ziniq
irlarba praktinio vairavimo igflZiq) mokymo kurso turini (toliau - mokymo tema), atsiZvelgiant i tai,
kokiq kategorijq transporto priemoniq vairuotojq pirmini mokym4 vairavimo mokykla turi teisg vykdyti.
13. Mokymo sutartis yra pagrindinis dokumentas reguliuojantis santykius tarp mokinio ir vairavimo
mokyklos. Mokymo sutartis sudaroma prie5 mokymo pradLi4 dviem egzemplioriais, po vien4 kiekvienai
Saliai. PrieS sudarant mokymo sutarti mokiniai (iSskyrus AM, A1, A2, A ir 81 kategorijom) turi buti
informuojami, kad praktinio vairavimo igUdZiq galutines iskaitos metu bus daromas varzdo ir garso

12.

ira5as.
14, Sutardiai sudaryti mokinys pateikia mokymo istaigai:

patvirtinanti dokument4;
14.2.Yairuotojo paZymejim4 (kai siekiamaigyti aukStesng transporto priemonds vairavimo kategorij4);
1 4.3 . Galioj andi4 vairuotoj o sveikatos patikrinimo medicining paLymq;
14.4.Nuotrauk4 (-as), priklausomai kiek siekiama igyti vairavimo kategorijq vienu metu;
14.5.V{,Regitra" paLym4 apie teorinio egzamino iSlaikym4, kai siekiama mokytis Al, A2, A ar B
kategorij q transporto priemoniq praktinio vairavimo.
15,5 valandq (iskaitant galuting iskaita) B kategorijos praktinio vairavimo mokymo kursq sutartis gali bDti
, sudaroma tik turintiems teisg vairuoti AM, ,A'1, A2, A ar B1 kategorijos transpotlo priemones ne maZiau
1

4, 1. Asmens tapatybg

kaip dvejus metus ir neturintiems galiojandiq nuobaudq uZ KET paZeidimus. Tokiai sutardiai sudaryti
mokinys pateikia:
15.1.Dokument4, patvirtinanti, kad neturi galiojandiq nuobaudq uZ KET paZeidimus, ir dokument4 apie
teorij os egzamino iSlaikym4 V[,,Regitra".
16. Teorijos Ziniq galutines iskaitos (toliau - teorijos galutine iskaita) vykdomos tada,kai mokinys yra baiggs
vairavimo mokyklos patvirlin4 tam tikros kategorijos transporlo priemoniq vairuotojq teorijos mokymo
kurs4,

16.1,Mokiniui teorijos galutines iskaitos metu pateikiamas testas, kuri sudaro 30 klausimq (25 bendrieji
klausimai ir 5 specifrniai klausimaipagal transporto priemoniq, kuriq vairavimo teisg siekiama igyti,
kategorij4. Siekiantiems igyti teisg vairuoti dviejq ar daugiau kategorijq transporto priemones vienu
metu, teorijos galutines iskaitos test4 sudaro po penkis specifinius klausimus pagal transporto
priemoniq kategorijas, o likusieji - bendrieji klausimai.
I6.2.Teorljos galutine iskaita yra teigiama (i5laikya), jei mokinys teisingai atsake i ne maZiau kaip 80
proc. testo klausimg (24 klausimus). {skaita yra neiSlaikyta, jei mokinys teisingai atsake i maLiau
kaip24 klausimus.
17. Praktinio vairavimo igudZiq galutine iskaita (toliau - vairavimo igudZiq galutine iskaita) gali b[ti
vykdoma tik tada, kai mokinys yra baiggs vairavimo mokyklos patvirtint4 tam tikros kategorijos
transporto priemoniq vairuotojq praktinio vairavimo mokymo kursE ir yra i5laikgs teorijos galuting
iskait4 (ei mokinys teorijos Ziniq mokdsi savarankSkai, jis turi buti i5laikgs teorijos galuting iskaitq
V{,,Regitra").
l7.l.Praktinio vairavimo igldZiq galutines iskaitos trukme - ne trumpesne kaip 45 min. ir turi buti
daromas vaizdo ir garso ira5as (i5skyrus AM, A1 , A2, A ir B1 kategorijq transporlo priemones).
17.2.Vertinimo kriterijus ir klaidq kieki nustato vairavimo mokykla pagal Motorines transporto
priemones valdymo ig[dZiq ir gebejimq vertinimo kriterijq bei metodq apraSo, patvirtinto valstybes
imones ,,Regitra" generalinio direktoriaus 2013 m. gruodZio 23 d. isakymu Nr. Y-223 ,,Del
Motorines transporto priemonds valdymo jgudZiq ir gebejimt4 vertinimo lviterij4 bei metodq apraio
p atvir t inimo

", nuostatas.

17.3.Mokinys praktino vairavimo igUdZiq galutines iskaitos metu turi pademonstruoti pasirengim4
saugiai vairuoti, paleisti transporto priemones varikli ir pradeti vaLuoti, atlikti ne maZiau kaip du
vairavimo instruktoriaus parinktus mokymo elementus (atitinkamai kiekvienai kategorijai), saugiai
ir ekonomi5kai vairuoti realiomis eismo s4lygomis.
18.Neisisaving teorinio mokymo Ziniq bei neigrjq praktinio vairavimo mokymo igUdZiq mokinys gali
mokytis papildomai arba i5duodama paLma apie iSklausytas teorinio mokymo kurso temas bei apie
praktinio vairavimo mokymo igytus igDdZius. UZ papildom4 mokym4 yra mokama.
19.Teorinio mokymo galutinio vertinimo iskait4 trlarba vairavimo igudZirl patikrinimo galuting iskait4
pasirengus galima laikyti pakartotinai, bet ne anksdiau kaip kit4 dien4.
20. Vairuotojq pirminio mokymo programa bargta, kai yra sekmingai i5laikoma teorinio mokymo galutinio
vertinimo iskaita bei vairavimo igDdZiq patikrinimo galutine iskaita.
2l.Mokiniui pageidaujant, gali b[ti iSduodama paLyma apie i5klausyt4 teorijos Ziniq ir (arba) atlikt4
praktinio vairavimo igudZiq mokymo kurs4 (nurodant mokymo temas, valandq skaidiq) tam tikros
kategorij os transporto priemoniq vairavimo teisei igyti.

VII. VAIRUOTOJU PAPILDOMAS MOKYMAS
22.Papildomas vairuotojq mokymas vykdomas vadovaujantis VKTI prie Susisiekimo ministerijos vir5ininko
2014 m, balandLio 30 d. isakymu Nr. 28-86 ,,Papildomo vairuotoj4 molqtmo fvarkos apraias".
Papildomas vairuotojq mokymas nustato pradedandiqjq vairuotojq paZeidusiq Keliq eismo taisykles, taip
pat sukelusiq eismo ivyki, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyviq sveikata, (toliau - pradedantieji
vairuotojai) ir motoriniq transporto priemoniq vairuotojq, kuriems teise vairuoti buvo atimta del KET
, paZeidimq (toliau - vairuotojai, kuriems atimtateise vairuoti) papildomo mokymo tvarka,.

23.Pagrindinis dokumentas, nustatantis vairuotojq ir mokymo istaigos santykius, vykdant papildomus
vairuotojq mokymus, yra mokymo sutartis. PrieS sudarant sutartipradedantysis vairuotojas ir vairuotojas.
kuriam buvo atimta teise vairuoti, privalo bUti pasira5ytinai supaZindinti su mokymo istaigos vidaus
tvarkos taisyklemis ir papildomo vairuotojq mokymo tvarka ir informuoti, kad papildomo vairuotojq
mokymo metu (i5skyrus individuali4 padaryto (-rl) KET paZeidimo (-.4) analizE su psichologu) bus
daromas vaizdo ir garso ira5as.
24. Atvykgs i mokymo istaig4, prieS sudarant mokymo sutarti, vairuotojas privalo pateikti:
24, L Asmens tapatyb g patvirlinanti dokument4;
24.2,lsigaliojusiteismo sprendim4 arba policijos nutarim4 kuriuo remiantis buvo atimta teise vairuoti;
24.3.Yafttotojo paZymejim4 (i5skyrus atveji, kai padare KET paZeidim4 (-us), uZ kuri (-iuos) jam buvo
atimta teise vairuoti).
25. Pradedantysis vairuotojas ir vairuotojas, kuriam buvo atimta teise vairuoti, mokymo istaigoje privalo:
25.l.Parengti ir pries papildomo vairuotojq mokymo pradLi4 mokymo istaigai pateikti jo padaryto (-q)
KET paZeidimo (-q) apraS4.
25.2.Bargti ne trumpesni kaip 45 minudiq trukmes vairuotojq mokytojo vedam4 teorijos kurs4, kuriame
apLvelgiamos KET naujoves, saugaus, ekonomiSko ir ekologiSko vairavimo principai, eismo ivykiq
Lietuvoje prieZastys, pasekmes, statistika ir rizikos numatymo galimybes.
25.3.Baigti ne trumpesni kaip 90 minudiq trukmes psichologo vedam4 psichologijos kurs4, kuriame
apLvelgiama vairuotojo asmeniniq savybiq itaka elgesiui kelyje, emocijq suvokimas ir valdymas
vairuojant transporto priemong, ivairiq veiksniq itaka vairavimo gebejimams, supaZindinama su
eismo kultflra ir atsakomybe.
25.4.Ne trumpiau kaip 45 minutes individualiai su psichologu analizuoti padarytq (-us) KET paZeidimq (us), jo (q) prieZasti (-is) ir asmening atsakomybE.
25.5. Su vairavimo instruktoriumi atlikti ne trumpesni kaip 45 minudiq trukmes praktinio saugaus,
ekonomi5ko ir ekologi5ko vairavimo mokym4 B kategorijos transporto priemone;
25.6.Atlikti Ziniq patikrinimo test4 sudaryt4 i5 25 klausimq. Testas laikomas iSlaikyu, jei teisingai
atsakyta ine maZiau kaip 80 o/o klausim4. Perlaikyti test4 ne anksdiau kaip kit4 dien4,
25.7.ULbaigus papildom4 vairuotojq mokym4, mokymo istaiga vairuotojui i5duoda papildomo mokymo
baigimo paLymq.

VUI.

BAIGIAMOJI DALIS

26.Yairavimo mokyklos darbo tvarkos taisykles ir mokymo organizavtmo tvarka galioja nuo patvirtinimo
dienos visiems vairavimo mokyklos bendruomenes nariams.
27.Yisi darbuotojai ir mokiniai turi susipaZinti su Siomis taisyklemis.
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