Teisės vykdyti papildomą vairuotojų
mokymą
suteikimo,
sustabdymo,
atnaujinimo ar panaikinimo tvarkos aprašo
2 priedas
PAŽEIDIMŲ, DĖL KURIŲ SUSTABDOMA TEISĖ VYKDYTI PAPILDOMĄ
VAIRUOTOJŲ MOKYMĄ, SĄRAŠAS
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Pažeidimas

Mokymo įstaiga neturi nuosavybės, nuomos ar panaudos
pagrindu valdomos ir naudojamos administracinės
patalpos
Mokymo įstaigos administracinėje patalpoje nėra
telefoninio ryšio ir (ar) interneto (galimybės naudotis
elektroniniu paštu ir gauti į jį Inspekcijos pranešimus)
Mokymo įstaigos administracinė patalpa įrengta toje
pačioje patalpoje kaip mokymo patalpa
Mokymo įstaiga mokė (-o) neturėdama nuosavybės,
nuomos ar panaudos pagrindu valdomos ir naudojamos
mokymo patalpos
Mokymo įstaigos administracinių patalpos įrengimas,
apšvietimas, šildymas ir vėdinimas neatitinka patvirtintų
Lietuvos higienos normų ir (ar) darbų saugos, ir (ar)
priešgaisrinės apsaugos reikalavimų ir (ar) sąlygų
Mokymo įstaigos mokymo patalpos neatitinka tikslinės
naudojimo paskirties ir (ar) darbų saugos, ir (ar)
priešgaisrinės apsaugos reikalavimų ir (ar) sąlygų
Mokymo įstaigos mokymo patalpos įrengimas,
apšvietimas, šildymas ir vėdinimas neatitinka patvirtintų
Lietuvos higienos normų
Mokymo įstaiga mokė (-o) patalpose, kuriose nėra
veikiančios įrangos, skirtos mokymo proceso vaizdo ir
garso įrašams daryti ir saugoti
Mokymo įstaiga vykdė (-o) mokymą neturėdama
interneto svetainės, interneto svetainėje neskelbiama ar
skelbiama ne visa privaloma skelbti informacija
Mokymo įstaiga vykdė (-o) mokymą mokymo patalpoje
neturėdama metodinės mokomosios medžiagos
Nuomojamos
ar
naudojamos
pagal
panaudą
administracinės patalpos (-ų) nuomos (ar panaudos)
sutartis
neužregistruota
VĮ
Registrų
centro
Nekilnojamojo turto registre
Nuomojamos ar naudojamos pagal panaudą mokymo
patalpos (-ų) nuomos (ar panaudos) sutartis

Teisės vykdyti
Pažeidimo
papildomą
kategorija
vairuotojų
Papildomo
mokymą
vairuotojų
suteikimo,
mokymo
sustabdymo,
tvarkos
I II III
atnaujinimo ar
aprašo
panaikinimo
punktas
tvarkos aprašo
punktas
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25.

neužregistruota VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto
registre
Mokymo įstaiga mokė (-o) nepaskyrusi už papildomą
vairuotojų mokymą atsakingo asmens
Mokymo įstaigoje mokė (-o) teisės aktų nustatyta tvarka
neįdarbintas vairuotojų mokytojas
Mokymo įstaigoje mokantis vairuotojų mokytojas
neturėjo (neturi) galiojančios nustatyta tvarka suteiktos
teisės dirbti vairuotojų mokytoju ir (ar) ne trumpesnės
kaip 2 metų vairuotojų mokymo darbo patirties
Mokymo įstaigoje mokė (-o) teisės aktų nustatyta tvarka
neįdarbintas psichologas
Mokymo įstaigoje mokė (-o) psichologas, kuris neturėjo
(neturi) ne žemesnio kaip aukštojo universitetinio
socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties
išsilavinimo (magistro kvalifikacinio laipsnio) arba
psichologo kvalifikacijos (specialybės), įgytos baigus
studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo
programas, ir (ar) ne trumpesnės kaip 2 metų psichologo
darbo patirties
Mokymo įstaigoje mokė (-o) teisės aktų nustatyta tvarka
neįdarbintas vairavimo instruktorius
Mokymo įstaigoje mokantis vairavimo instruktorius
neturėjo (neturi) galiojančios nustatyta tvarka suteiktos
teisės dirbti vairavimo instruktoriumi ir (ar) ne
trumpesnės kaip 2 metų vairuotojų mokymo darbo
patirties
Mokymo įstaiga Inspekcijos pareigūnams nesudarė
sąlygų atlikti mokymo įstaigos kontrolės ir (ar) nevykdė
teisėtų Inspekcijos pareigūnų reikalavimų, ir (ar) vengė
kontrolės
Mokymo įstaiga per nustatytą terminą nepašalino
deklaracijoje nustatytų neatitikimų, nesusijusių su
mokymo įstaigos atitiktimi nustatytiems reikalavimams
ir (arba) mokymo įstaiga nepateikė kitų dokumentų, kai
turėjo juos pateikti
Mokymo įstaiga pakeitusi administracinę patalpą ir
(arba) mokymo patalpą (-as) arba įrengusi naują (-as)
mokymo patalpą (-as), per 10 kalendorinių dienų
nepateikė Inspekcijai reikalingų dokumentų
Mokymo įstaiga, įdarbinusi kitą (-us) vairavimo
mokytoją (-us), vairavimo instruktorių (-ius), psichologą
(-us) ir (arba) už papildomą vairuotojų mokymą
atsakingą asmenį, per 10 darbo dienų nepateikė
Inspekcijai reikalingų dokumentų
Mokymo įstaiga pakeitusi registracijos duomenis
(pavadinimą, kodą, teisinę formą ar registracijos adresą),
per 10 kalendorinių dienų raštu neinformavo Inspekcijos
ir (ar) nepateikė pasikeitimo faktą įrodančių dokumentų
ir (ar) neinformavo Inspekcijos mokymo įstaigai
nutraukus papildomą vairuotojų mokymą kurioje nors
mokymo patalpoje
Mokymo įstaiga vykdė (-o) asmens, su kuriuo sudaryta
mokymo sutartis neatitiko (neatitinka) nustatytų
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26.
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38.

reikalavimų, mokymą
Mokymo įstaiga, prieš sudarydama mokymo sutartį,
nesupažindino (-a) pradedančiojo vairuotojo ir
vairuotojo, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, su
mokymo įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis ir (ar)
papildomo vairuotojų mokymo tvarka ir (ar)
neinformavo (neinformuoja), kad papildomo vairuotojų
mokymo metu (išskyrus individualią padaryto (-ų) KET
pažeidimo (-ų) analizę su psichologu) bus daromas
vaizdo ir garso įrašas
Mokymo įstaigos vedamame Pradedančiųjų vairuotojų
papildomo mokymo sutarčių registravimo žurnale
pildyti (pildomi) ne visi reikalingi duomenys
Mokymo įstaigos vedamame Vairuotojų, kuriems teisė
vairuoti buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių
pažeidimų, papildomo mokymo sutarčių registravimo
žurnale pildyti (pildomi) ne visi reikalingi duomenys
Mokymo įstaigos vedamame Papildomo vairuotojų
mokymo apskaitos žurnale pildyti (pildomi) ne visi
reikalingi duomenys
Mokymo įstaiga savo veiklą organizavo (organizuoja)
taip, kad pradedantieji vairuotojai ir vairuotojai, kuriems
atimta teisė vairuoti, teorijos ir psichologijos kursų
(įskaitant žinių patikrinimo testą) negalėjo (negali)
užbaigti per vieną dieną
Kai pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam
atimta teisė vairuoti, negalėjo su mokymo įstaiga
suderintą papildomo mokymo vykdymo dieną atvykti į
mokymo įstaigą arba užbaigti papildomą vairuotojų
mokymą per 1 dieną, mokymo įstaiga jam nesudarė (-o)
sąlygų mokymą užbaigti kitą dieną
Mokymo įstaiga savo veiklą organizavo (organizuoja)
taip, kad žinių patikrinimo testas atliekamas ankščiau,
nei baigiamos visos privalomos papildomo vairuotojų
mokymo dalys
Mokymo įstaiga informaciją apie pradedančiojo
vairuotojo užbaigtą papildomą vairuotojų mokymą į
valstybės įmonės „Regitra“ informacinę sistemą suvedė
(-a) vėliau nei kitą darbo dieną arba iš viso nesuvedė
Mokymo įstaiga vairuotojui, kuriam atimta teisė
vairuoti, užbaigus papildomą vairuotojų mokymą
neišdavė (neišduoda) nustatytos formos papildomo
vairuotojų mokymo baigimo pažymos
Papildomo vairuotojų mokymo baigimo
neatitiko (neatitinka) nustatytos formos

pažyma

Mokymo įstaiga neturėjo (neturi) savo patalpose visų
mokymo įstaigos patalpose privalomų laikyti dokumentų
Mokymo įstaiga mokymo metu nevykdė (-o)
individualios su psichologu atliekamos KET pažeidimo
(-ų), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė
atsakomybė, aprašo analizės
Individuali KET pažeidimo (-ų), už kurį (-iuos) buvo
taikyta administracinė atsakomybė, aprašo analizė su
psichologu mokymo įstaigoje vykdoma trumpiau nei 45
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39.

40.

41.

min.
Individualią KET pažeidimo (-ų), už kurį (-iuos) buvo
taikyta administracinė atsakomybė, aprašo analizę vykdė
(-o) asmuo, neatitinkantis nustatytų reikalavimų
Individualios analizės su psichologu metu nenagrinėtas
(nenagrinėjamas) pradedančiojo vairuotojo ir vairuotojo,
kuriam buvo atimta teisė vairuoti, parengtas pažeidimo
(-ų) aprašas
Mokymo įstaiga mokė (-o), kai pažeidimo aprašas
neatitiko (neatitinka) nustatytų turinio reikalavimų

19.1

X

19.1

X

19.1

X

42.

Mokymo sutartis sudaroma vairuotojui nepateikus
pažeidimo aprašo (aprašo su vertimu)
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Mokymo įstaiga nemokė (-o) teorijos
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Mokymo įstaiga mokė (-o) teorijos trumpiau nei 45 min.
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Mokymo įstaigos dėstomas teorijos kursas apėmė
(apima) ne visas privalomas temas
Teorijos kursas vedamas asmens, kuris neatitinka
nustatytų reikalavimų
Mokymo įstaigos psichologas nevedė (-a) psichologijos
kurso
Psichologo vedamas psichologijos kursas buvo (yra)
trumpesnis nei 90 min.
Psichologo vedamas psichologijos kursas apėmė (apima)
ne visas privalomas temas
Mokymo įstaiga mokymo metu neatlieka (neatliko)
praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo
mokymo
Mokymo įstaiga mokė (-o) praktinio saugaus,
ekonomiško ir ekologiško vairavimo trumpiau nei 45
min.
Mokymo įstaigos praktinio vairavimo mokymas apėmė
(apima) ne visas privalomas dalis
Mokymo įstaiga mokė (-o) nenusistačiusi vairuotojų
mokytojo vedamo teorijos kurso ir (ar) psichologo
vedamo psichologijos kurso mokymo turinio
Žinių patikrinimo testas neatitiko (neatitinka) nustatytų
turinio reikalavimų
Pradedančiųjų vairuotojų ir vairuotojų, kuriems atimta
teisė vairuoti, žinių patikrinimo testo vertinimo
rezultatai mokymo įstaigoje saugomi trumpiau nei
vienus metus nuo žinių patikrinimo testo vertinimo datos
Mokymo įstaiga leido (leidžia) perlaikyti žinių
patikrinimo testą tą pačią dieną, kurią jis buvo
neišlaikytas
Pradedančiųjų vairuotojų ir vairuotojų, kuriems atimta
teisė vairuoti, teorijos kurso metu nedaromas vaizdo ir
garso įrašas
Pradedančiųjų vairuotojų ir vairuotojų, kuriems atimta
teisė vairuoti, psichologijos kurso metu nedaromas
vaizdo ir garso įrašas
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62.
63.

64.

65.

66.

67.

Pradedančiųjų vairuotojų ir vairuotojų, kuriems atimta
teisė vairuoti, praktinio saugaus, ekonomiško ir
ekologiško vairavimo mokymo metu nedaromas vaizdo
ir garso įrašas
Pradedančiųjų vairuotojų ir vairuotojų, kuriems atimta
teisė vairuoti, praktinio saugaus, ekonomiško ir
ekologiško vairavimo mokymo metu naudojama vaizdo
ir garso įranga neatitinka Reikalavimų vairavimo
mokykloms aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių
transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos
viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-85,
1 priede nustatytų vaizdo ir garso įrašų darymo,
saugojimo, vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimo
reikalavimų
Mokymo metu mokymo įstaigos klasėje vaizdo kamerų
neužteko (neužtenka), kad būtų matomi visi
besimokantieji, ir (ar) vaizdo kamerų daromame įraše
nerodoma reali mokymo data ir laikas
Mokymo įstaiga vaizdo ir garso įrašų neperkėlė
(neperkelia) į archyvą kitą darbo dieną
Vaizdo ir garso įrašai archyve saugomi trumpiau nei
vienus metus ir (ar) neužtikrinama archyvo apsauga
Pradedančiajam vairuotojui ar vairuotojui, kuriam atimta
teisė
vairuoti,
pageidaujant,
mokymo
įstaiga
nesudarė (-o) jam galimybės peržiūrėti papildomo
vairuotojų mokymo, kuriame tas vairuotojas užfiksuotas,
vaizdo ir garso įrašo ir (ar) gavus pradedančiojo
vairuotojo ar vairuotojo, kuriam atimta teisė vairuoti,
paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo mokymo
įstaiga neatsakė (-o) jam Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo nustatyta tvarka
Mokymo įstaiga asmens duomenų netvarko Asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka
Mokymo įstaiga organizacinės, tvarkomosios ir ūkinės
veiklos, personalo, mokymo apskaitos, asmens
duomenų, saugos darbe ir kitus dokumentus saugojo
(saugo) ir (ar) tvarkė (-o) nesilaikydama nustatytų
reikalavimų
Mokymo įstaiga per pirmas 5 einamojo mėnesio darbo
dienas elektroninėmis priemonėmis neinformavo
(neinformuoja) Inspekcijos apie praėjusį mėnesį
papildomą vairuotojų mokymą užbaigusių pradedančiųjų
vairuotojų ir vairuotojų, kuriems atimta teisė vairuoti,
skaičių (atskirai).
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