
       
    

 

UAB “Agrologistika” vairuotojų mokyklos vidaus tvarkos taisyklės 

I. Bendroji dalis. 

1. Šios taisyklės apibrėžia bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp mokyklos vadovų, mokytojų, 
kitų mokyklos darbuotojų, mokinių. 

2. Vairavimo mokykla – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įmonė ar įstaiga, kuriai 
Inspekcijos viršininko įsakymu suteikta teisė vykdyti jame nurodytų kategorijų motorinių transporto priemonių 
vairuotojų pirminį mokymą jame nurodytoje mokymo patalpoje ir vairavimo mokymo aikštelėje. 

3. Mokymo valanda (toliau vadinama – valanda) – laikas,per kurį vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius 
tiesiogiai dirba su mokiniais(moko,aptaria užduotis,pasiekimus,klaidas ir pan.). Mokymo valandos trukmė – 45 
minutės. 

4. Pagrindinis dokumentas, reguliuojantis mokinių ir vairavimo mokyklų santykius, yra mokymo sutartis. Mokymo 
sutartis sudaroma prieš mokymą dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai. Prieš sudarant sutartį mokinys 
privalo būti supažindintas su vairavimo mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis bei mokymo organizavimo tvarka. 
Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Šalys. Mokymo sutartis sudaroma ir tada kai mokinys papildomai mokosi 
vairavimo. 

5. Asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones, privalo baigti vairuotojų 
pirminio mokymo kursą vairavimo mokykloje, kad įgytų teorijos žinių ir praktinių vairavimo gebėjimų bei įgūdžių. 
Šie asmenys, sudarydami mokymo sutartį su vairavimo mokykla,turi būti sulaukę nustatyto amžiaus, nuo kurio 
leidžiama mokyti vairuoti keliuose, o mokymo pabaigoje turi būti ne jaunesni kaip nustatyto amžiaus,  nuo kurio 
leidžiama įgyti teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones. Transporto priemonių kategorijas ir 
vairuotojų minimalų amžių nustato Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Įgytos 
teorijos žinios ir praktinio vairavimo gebėjimai bei įgūdžiai patikrinami egzaminų metu valstybės įmonėje „Regitra“ 
(toliau– VĮ „Regitra“). 

6. Mokiniai, kurie turi pirminio mokymo kursų baigimo liudijimus ir siekia pagilinti savo teorijos žinias ir (ar) 
įtvirtinti praktinio vairavimo įgūdžius, mokymo turinį ir apimtį pasirenka savarankiškai. Ši nuostata taikoma tik tuo 
atveju kai siekiama papildomai mokytis tos kategorijos transporto priemonės, kurios mokymo kursą mokinys yra 
baigęs. 

7. Mokykla užtikrina, kad teorijos ir (ar) praktinio vairavimo mokytų tik darbo santykiais su vairavimo mokykla 
susiję (įdarbinti) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai, atitinkantys LR teisės aktuose nustatytus 
reikalavimus. 
8. Vykdydma vairuotojų mokymus, mokykla vadovaujasi naujausiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, 
reglamentuojančiais vairuotojų mokymą ( https://www.vkti.gov.lt/index.php?183986911 ). 
 
II. Mokinių elgesio taisyklės. 
10. Draudžiama ateiti į teorijos ar praktinio vairavimo kursus neblaiviems ar apsvaigus nuo narkotinių, toksinių 
medžiagų. 
11. Draudžiama rūkyti įmonės patalpose. 
12. Draudžiama laužyti ar kitaip gadinti įmonės inventorių. 
13. Užsiėmimų (teorijos ar praktinio vairavimo) metu mokiniai nesinaudoja mobiliaisiais telefonais. 
14. Mokinys, negalėdamas atvykti į praktinio vairavimo pamoką, privalo iš anksto (ne vėliau, kaip dieną prieš 
pravažiavimą, iki 16 val.) pranešti apie tai savo vairavimo instruktoriui ar administratorei. 
15. Pasibaigus mokymo kursams mokiniai laiko mokyklinį egzaminą. 
16. Mokiniai nevartoja necenzūrinių žodžių, klauso dėstytojo bei vairavimo instruktorių nurodymų. 
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