Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo
5 priedas
(Vairavimo mokyklos, siekiančios vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą,
atitikties nustatytiems reikalavimams deklaracijos forma)
Valstybinė kelių transporto inspekcija
prie Susisiekimo ministerijos
Gauta
20__-__- __ Nr. _______

VAIRAVIMO MOKYKLOS, SIEKIANČIOS VYKDYTI TRANSPORTO PRIEMONIŲ
VAIRUOTOJŲ MOKYMĄ, ATITIKTIES NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS
DEKLARACIJA
20__ m. __________________ ___ d.
____________________
(sudarymo vieta)

Prašau suteikti teisę vykdyti ____________________________ kategorijos (-ų) transporto
(nurodyti kategoriją (-as))

priemonių vairuotojų mokymą.
Aš, _____________________________________________________________________
(vairavimo mokyklos vadovo arba jo įsakymu paskirto vadovauti mokymui asmens vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________ ,
(įmonės pavadinimas, identifikavimo kodas, elektroninis paštas)

vadovaudamasis (-i) Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių
transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu
Nr. 2B-85 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“, (toliau – aprašas) 5.1–5.7
ir kitų punktų nuostatomis, p a t v i r t i n u atitiktį nustatytiems reikalavimams:
Eil.
Nr.

1.

2.

Reikalavimas turėti:

Trumpas reikalavimo aprašymas

Administracinę patalpą,
kurioje yra telefoninis
ryšys ir internetas
(galimybė naudotis
elektroniniu paštu ir
gauti į jį Inspekcijos
pranešimus)

Patalpa gali būti nuosava, nuomojama arba
naudojama panaudos pagrindais, turi atitikti tikslinę
naudojimo paskirtį, patvirtintas Lietuvos higienos
normas, darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos
reikalavimus ar sąlygas. Jei patalpos nuomojamos ar
naudojamos pagal panaudą, vairavimo mokykla
nuomos (ar panaudos) sutartį privalo įregistruoti
valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo
turto registre (toliau – NTR).
Patalpa (-os) gali būti nuosava (-os), nuomojama
(-os) arba naudojama (-os) panaudos pagrindais, turi
atitikti tikslinę naudojimo paskirtį,
patvirtintas
Lietuvos
higienos
normas,
darbų
saugos,
priešgaisrinės apsaugos reikalavimus ar sąlygas. Jei
patalpos nuomojamos ar naudojamos pagal panaudą,
vairavimo mokykla nuomos (ar panaudos) sutartį
privalo įregistruoti NTR. Mokymo patalpoje nuolat
turi būti vaizdinių mokymo priemonių (įskaitant
demonstravimui reikalingas technines priemones,
rašymo lentą ir t. t.), kad būtų užtikrintas tinkamas
mokymas.

Bent vieną mokymo
patalpą

Atitinka nustatytus
reikalavimus
(TAIP, pažymėti
„X“)
□ TAIP

□ TAIP

2
3.

Bent vieną vairavimo
mokymo aikštelę

4.

Mokomąsias transporto
priemones, atitinkančias
tų kategorijų transporto
priemones, kuriomis
pagal nustatyta tvarka
suteiktą teisę mokys
mokinius vairuoti

5.

Įrangą mokinių
praktinio vairavimo (B,
BE, C, C1, C1E, CE, D,
D1, D1E ir DE
kategorijų transporto
priemonių) įgūdžių
galutinės įskaitos vaizdo
ir garso įrašams daryti ir
saugoti
Teisės aktų nustatyta
tvarka įdarbintus
atitinkamus darbuotojus
(už vairuotojų mokymą
atsakingą asmenį,
vairuotojų mokytojus ir
vairavimo instruktorius)
Interneto svetainę

6.

7.

Vairavimo mokymo aikštelė (-ės) turi būti naudojama
(-os) teisėtais pagrindais (nuosava, nuomojama,
naudojama pagal panaudą). Vairavimo mokymo
aikštelė negali būti įrengta gyvenamųjų namų
kiemuose, transporto priemonių stovėjimo aikštelėse
ar pan. Jei vairavimo mokymo aikštelė nuomojama ar
naudojama pagal panaudą, vairavimo mokykla
nuomos (ar panaudos) sutartį privalo įregistruoti
NTR. Vairavimo mokymo aikštelė turi estetiškai
atrodyti (turi būti tvarkinga, švari, ženklinimo linijos
aiškiai matomos, žiemą turi būti nuvalytas sniegas) ir
turi būti įrengta pagal Vairavimo mokymo aikštelių
ploto ir jų pralaidumo, mokymo elementų įrengimo
reikalavimus.
Mokomosios transporto priemonės turi būti
naudojamos teisėtais pagrindais. Jei jos naudojamos
nuomos ar panaudos pagrindais, turi turėti šių
transporto priemonių naudojimo atitinkamas sutartis.

□ TAIP

Praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo
ir garso įrašų darymo ir saugojimo įranga turi atitikti
Praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo
ir garso įrašų darymo ir saugojimo, vaizdo ir garso
įrašymo įrangos naudojimo reikalavimus.

□ TAIP

Už vairuotojų mokymą atsakingas gali būti vairavimo
mokyklos vadovas arba jo įsakymu paskirtas kitas
asmuo. Vairavimo mokykloje turi būti Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka priimtas dirbti
vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius,
atitinkantys apraše nustatytas sąlygas ir reikalavimus.

□ TAIP

Svetainėje turi būti nurodyti vairavimo mokyklos
administracinės ir mokymo patalpų adresai,
kontaktai, darbo tvarkos taisyklės, vadovo ir asmens,
atsakingo už vairuotojų mokymą, vardas, pavardė,
taip pat parengta galimybė skelbti informacija apie
mokymo paslaugų kainas, mokinių grupių mokymo
pradžios datas, teorijos mokymo tvarkaraščius.

□ TAIP

□ TAIP

N u r o d a u, kad vairavimo mokyklos:
administracinė patalpa yra _________________________________________________________;
(adresas)

mokymo patalpa (-os) yra __________________________________________________________
(adresas (-ai))
_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________;
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vairavimo mokymo aikštelė (-ės) yra _________________________________________________
(adresas (-ai))

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
interneto svetainė ________________________________________________________________.
Vairuotojų mokymą ketinu pradėti nuo _____________________________________.
(nurodyti datą)

I n f o r m u o j u, kad:
- esu veiksnus (-i), deklaracijoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga;
- žinau, kad dėl deklaracijoje pateiktos netikslios ar klaidingos informacijos vairavimo
mokyklai nebus suteikta teisė vykdyti vairuotojų mokymą arba ši teisė bus panaikinta, jeigu nors
vienas netikslios ar klaidingos informacijos pateikimo faktas paaiškės po teisės vykdyti vairuotojų
mokymą suteikimo, be to, galiu būti patrauktas (-a) atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus;
- žinau, kad teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą gali būti sustabdyta
arba panaikinta, jeigu vairuotojų mokymo metu vairavimo mokykla neatitiks nustatytų reikalavimų,
dėl kurių atitikimo esu pateikęs deklaraciją;
- esu susipažinęs (-usi) su aprašo ir Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto
Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m.
__________ __ d. įsakymu Nr. 2B-____ , nuostatomis;
- sutinku, kad Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos dėl
deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumo kreiptųsi į atitinkamus valstybės registrus.

________________________________

__________________________

(parašas)

(vardas, pavardė)

(pildo Inspekcijos darbuotojas)

Pastabos: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_______________________________________

________

______________________

(deklaraciją patikrinusio Inspekcijos darbuotojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

20__ m. __________ __ d.

