Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo
7 priedas
PAŽEIDIMŲ, DĖL KURIŲ SUSTABDOMA TEISĖ VYKDYTI TRANSPORTO
PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ MOKYMĄ, SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Pažeidimas

1.

Vairavimo mokykla neturi nuosavos, nuomojamos arba
panaudos pagrindais naudojamos administracinės patalpos
Vairavimo mokyklos administracinėje patalpoje nėra
telefoninio ryšio ir (ar) elektroninio pašto
Vairavimo mokyklos administracinė patalpa neatitinka
tikslinės naudojimo paskirties ir (ar) patvirtintų Lietuvos
higienos normų, ir (ar) darbų saugos, ir (ar) priešgaisrinės
apsaugos reikalavimų ir (ar) sąlygų
Vairavimo mokykla, pakeitusi arba perregistravusi
administracinę patalpą, mokymo patalpą arba aikštelę, taip
pat įrengusi naują mokymo patalpą ar aikštelę, kurioje
vykdys tų pačių kategorijų transporto priemonių vairuotojų
mokymą, per 10 kalendorinių dienų nustatyta tvarka raštu
neinformavo Inspekcijos
Vairavimo mokykla, pakeitusi vairavimo mokyklos
registracijos duomenis (pavadinimą, kodą, teisinę formą ar
registracijos adresą), apie tai per 10 darbo dienų nustatyta
tvarka neinformavo Inspekcijos ir (ar) nepateikė
pasikeitimo faktą įrodančių dokumentų
Vairavimo mokykla, nutraukusi vairuotojų mokymo veiklą
kokiame nors mokymo objekte (mokymo patalpoje (-ose)
ar aikštelėje (-ėse)) apie tai per 10 darbo dienų nustatyta
tvarka neinformavo Inspekcijos
Vairavimo mokykla vykdė (-o) vairuotojų mokymą
neturėdama nustatyta tvarka suteiktos teisės vykdyti tos
kategorijos mokymo
Vairavimo mokykla mokė (-o) mokinius vairuoti A1, A2,
B1, C1, C1E, D1 ar D1E kategorijos transporto priemones
neturėdama suteiktos teisės vykdyti atitinkamai A, B, C,
CE, D ar DE kategorijos transporto priemonių vairuotojų
mokymą
Vairavimo mokykla mokė (-o) mokinius vairuoti AM
kategorijos transporto priemones neturėdama suteiktos
2
teisės vykdyti A1, A2 ar A kategorijos transporto
priemonių vairuotojų mokymą
Vairavimo mokykla vykdė (-o) vairuotojų mokymą
neturėdama nuosavos, nuomojamos arba panaudos
pagrindais naudojamos mokymo patalpos

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Reikalavimų
vairavimo
mokykloms
aprašo
punktas

Vairuotojų
mokymo
tvarkos
aprašo
punktas

Pažeidimo
kategorija

I

II III

6

X

5.1

X

6

X

34

X

36

X

36

X

5.2;
6

14.4

X

14.4

X

14.4

X

X

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Vairavimo mokyklos mokymo patalpa (-os) ir (ar)
administracinė (-ės) patalpa (-os) ir (ar) vairavimo mokymo
aikštelė (-ės), kurios nuomojamos ar naudojamos pagal
panaudą, nuomos ar panaudos sutartys neužregistruotos VĮ
Registrų centro Nekilnojamojo turto registre
Vairavimo mokykla nesudarė sąlygų Inspekcijos
pareigūnams atlikti kontrolės ir (ar) nevykdė teisėtų
Inspekcijos pareigūnų reikalavimų
Vairavimo mokykla vykdė (-o) mokymą patalpoje, kuri
neatitinka tikslinės naudojimo paskirties ir (ar) Lietuvos
higienos normų, ir (ar) darbų saugos, ir (ar) priešgaisrinės
apsaugos reikalavimų ir (ar) sąlygų
Mokinių praktinio vairavimo (B, BE, C, C1, C1E, CE, D,
D1, D1E ir DE kategorijų transporto priemonės) įgūdžių
galutinės įskaitos metu mokomojoje transporto priemonėje
nebuvo vaizdo ir (ar) garso įrašymo įrangos
Mokinių praktinio vairavimo (B, BE, C, C1, C1E, CE, D,
D1, D1E ir DE kategorijų transporto priemonės) įgūdžių
galutinės įskaitos metu naudojama vaizdo ir (ar) garso
įrašymo įranga neatitinka nustatytų techninių reikalavimų
Vairavimo mokykla vykdė (-o) mokymą neturėdama
interneto svetainės ir (ar) interneto svetainėje neskelbia ar
skelbia ne visą privalomą skelbti informaciją
Vairavimo mokykla teorijos vienu metu mokė (-o) didesnę
kaip 30 mokinių grupę ir (ar) daugiau mokinių nei įrengta
darbo vietų
Vairavimo mokykla vykdė (-o) mokymą mokymo
patalpoje, kurioje nėra ar trūksta privalomųjų vaizdinių
mokymo priemonių
Vairavimo mokykla vykdė (-o) mokymą, naudojo (-a)
vaizdinę medžiagą, kuri buvo (yra) blogai matoma iš bet
kurios mokinio sėdimos vietos ir (ar) kuri buvo (yra) yra
neaiški ir sunkiai suprantama
Vairavimo mokykla vykdė (-o) mokymą neturėdama
nuosavos, nuomojamos arba panaudos pagrindais
naudojamos vairavimo mokymo aikštelės
Vairavimo mokykla vykdė (-o) vairavimo mokymą
aikštelėje, kuri įrengta gyvenamųjų namų kiemuose ar
transporto priemonių stovėjimo aikštelėse ar pan., ir (ar)
aikštelė nėra aptverta
Vairavimo mokykla vykdė (-o) praktinio vairavimo
3
mokymą vairavimo mokymo aikštelėje, kurioje įrengti
ne
visi privalomi mokymo elementai
Vairavimo mokykla vykdė (-o) praktinio vairavimo
mokymą vairavimo mokymo aikštelėje, kurioje mokymo
elementai įrengti pažeidžiant Vairavimo mokymo aikštelių
ploto ir jų pralaidumo, mokymo elementų įrengimo
reikalavimus
Vairavimo mokykla vykdė (-o) praktinio vairavimo
mokymą vairavimo mokymo aikštelėje, kurioje įrengtas (-i)
mokymo elementas (-ai) neatitinka nustatytų reikalavimų

7

X

14.13;
33
6;
10

X

X

5.5;
1 priedas

X

1 priedas

X

5.7

10

X

X

11

12

X

X

5.3;
6

2 priedas

X

X

13

X

13;
2 priedas

X

13

X

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Vairavimo mokykla vykdė (-o) praktinio vairavimo
mokymą vairavimo mokymo aikštelėje, kurios ploto
nepakanka, kad, neatsižvelgiant į metų laiką, būtų
užtikrintas tinkamas ir saugus transporto priemonių
vairuotojų praktinio vairavimo mokymas
Vairavimo mokykla vykdė (-o) praktinio vairavimo
mokymą vairavimo mokymo aikštelėje, kurios mokymo
elementų vietos nepadengtos asfalto ar betono danga ir (ar)
kurioje mokymo elementų ribos nepaženklintos ir (ar) nėra
pastatytų kelio ženklų
Vairavimo mokykla vykdė (-o) praktinio vairavimo
mokymą vairavimo mokymo aikštelėje, kurios ženklinimo
linijos nėra aiškiai matomos ir (ar) aikštelės danga
nepaženklinta pagal kelių ženklinimo reikalavimus
Vairavimo mokykla vykdė (-o) praktinio vairavimo
mokymą vairavimo mokymo aikštelėje, kuri yra nešvari ir
kurioje mokant žiemą nenuvalytas sniegas
Vairavimo mokykla vykdė (-o) vairavimo mokymą
neturėdama nuosavos arba kitais teisėtais pagrindais
naudojamos mokomosios transporto priemonės
Vairavimo mokykla vykdė (-o) vairavimo mokymą
naudodama transporto priemones nuomos ar panaudos
pagrindais, tačiau neturi atitinkamų sutarčių
Vairavimo mokykla vykdė (-o) vairavimo mokymą
mokomąja transporto priemone, kuriai nustatyta tvarka ir
periodiškumu neatlikta privalomoji techninė apžiūra ir (ar)
kuri techniškai netvarkinga
Vairavimo mokykla vykdė (-o) vairavimo mokymą
mokomąja transporto priemone, kuri sukomplektuota ne
pagal nustatytus reikalavimus
Vairavimo mokykla vykdė (-o) vairavimo mokymą
mokomąja transporto priemone, kuri nustatyta tvarka
nepaženklinta Kelių eismo taisyklėse nustatytais
skiriamaisiais ženklais
Vairavimo mokykla vykdė (-o) vairavimo mokymą
mokomąja transporto priemone, kuri mokymo metu
naudojama ne mokymo tikslams
Vairavimo mokykla vykdė (-o) vairavimo mokymą
mokomąja transporto priemone, kuri neatitinka Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustatytų praktinio
4
vairavimo egzaminui naudojamų transporto priemonių
reikalavimų
Vairavimo mokykla vykdė (-o) vairavimo mokymą su
mokomąja transporto priemone, kuri neatitinka Mokomųjų
transporto priemonių reikalavimų, patvirtintų Valstybinės
kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos
viršininko 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 2B-293 „Dėl
Mokomųjų
transporto
priemonių
reikalavimų
patvirtinimo“, ir (ar) transporto priemone su automatine
pavarų dėže, kuri neturi papildomo stabdžių pedalo ir (ar)
pedalo, leidžiančio vairavimo instruktoriui sumažinti
variklio sūkius iki mažiausių nepriklausomai nuo mokinio
veiksmų

2 priedas

X

2 priedas

X

2 priedas

13

X

X

5.4;
16

X

16

X

16.4;
16.5

X

16.4

X

16.2

X

16.7

X

16.3

X

16.1

X

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

44.

45.

46.

Vairavimo mokykla vykdė (-o) vairavimo mokymą
mokomąja transporto priemone, kurios išorėje ir (ar) viduje
nustatyta tvarka neįrengti papildomi galinio vaizdo
veidrodėliai vairavimo instruktoriui
Vairavimo mokykla vykdė (-o) vairavimo mokymą
mokomąja transporto priemone, kurios bent viename šone
nėra užrašo su vairavimo mokyklos pavadinimu
Vairavimo mokykla vykdė (-o) vairavimo mokymą
mokomąja transporto priemone, ant kurios stiklų ir (ar)
stogo įrengti reklaminiai ar kitokie užrašai
Vairavimo mokykla vykdė (-o) vairavimo mokymą
mokomąja transporto priemone, kuri yra senesnė kaip 15
m. (tik B kategorijos transporto priemonės)

16.1

16.6

X

16.6

X

16.5

Vairavimo mokykla mokinį su negalia mokė (-o)
neįgaliųjų mokymui nepritaikyta transporto priemone
Vairavimo mokykloje mokant vairuoti AM, A1, A2, A ir
B1 (be kėbulo (kabinos)) kategorijų transporto priemones,
mokinys nenaudojo numatytų saugos priemonių ir (ar) tarp
mokinio ir jį lydinčio vairavimo instruktoriaus nebuvo
palaikomas radijo ryšys, naudojant „laisvų rankų“ įrangą, ir
(ar) mokinys nevilkėjo ryškiaspalvės liemenės, kurios
priekyje ir nugaroje yra skiriamasis ženklas „M“
Vairavimo mokykloje mokydamas vairuoti AM, A1, A2, A
ir B1 (be kėbulo (kabinos)) kategorijų transporto
priemones, instruktorius nevilkėjo ryškiaspalvės liemenės
su užrašu „VAIRAVIMO INSTRUKTORIUS“

X
14.6

X

14.7

X

14.7

Vairavimo mokykloje mokydamas vairuoti AM, A1, A2, A
ir B1 (be kėbulo (kabinos)) kategorijų transporto
priemones, vairavimo instruktorius mokinį lydėjo
automobiliu, kuris nebuvo paženklintas kaip mokomasis, ir
(ar) neveikė ar nebuvo įjungtas skiriamojo ženklo
apšvietimas
Vairavimo mokykloje mokydamas vairuoti AM, A1, A2, A
ir B1 (be kėbulo (kabinos)) kategorijų transporto
priemones, vairavimo instruktorius sėdėjo keleivio vietoje
Vairavimo mokykloje nepaskirtas už vairuotojų mokymą
atsakingas asmuo ir (ar) jis neatitinka nepriekaištingos
reputacijos reikalavimų

X

X

14.7

14.7
5.6;
18

47.

Vairavimo mokykloje mokinius teorijos ir (ar) praktinio
vairavimo mokė (-o) darbo santykiais su vairavimo
mokykla nesusijęs ir (ar) Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka neįdarbintas vairuotojų mokytojas ir5(ar)
vairavimo instruktorius

5.6

48.

Vairavimo mokykloje mokinius mokė (-o) vairuotojų
mokytojas ir (ar) vairavimo instruktorius, kuris neturi ne
žemesnio kaip aukštojo koleginio (aukštesniojo, įgyto iki
2009 metų, ar specialiojo vidurinio, įgyto iki 1995 metų)
išsilavinimo ir (ar) trejų metų vairavimo patirties tos
kategorijos transporto priemonėmis, su kuriomis vykdo
vairuotojų mokymą, ir (ar) Inspekcijos nustatyta tvarka
suteiktos teisės dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų
mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi, ir (ar) nėra
baigęs automobilizmo studijų

19

X

X

X

14.3

X

X

49.

50.

51.

52.

Vairavimo mokykloje mokinius mokė (-o) sutrikusią
judėjimo funkciją turintis vairavimo mokytojas ir (ar)
vairavimo instruktorius, kuris neturi trejų metų pritaikytų
transporto priemonių vairavimo patirties ir (ar) Inspekcijos
nustatyta tvarka suteiktos teisės dirbti vairavimo mokykloje
vairavimo instruktoriumi
Vairavimo mokykloje mokinius mokantis vairuotojų
mokytojas ir (ar) vairavimo instruktorius nustatyta tvarka
nebaigė specialių pirminių kursų
Vairavimo mokykloje mokinius mokantis vairuotojų
mokytojas ir (ar) vairavimo instruktorius nustatyta tvarka
nesitobulino specialiuose periodiniuose kursuose ar kitais
būdais ir (ar) vieną kartą per 5 metus neišlaikė VĮ „Regitra“
kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo egzamino
Vairavimo mokykloje mokė (-o) vairuotojų mokytojas (-ai)
ir vairavimo instruktorius (-iai), kuris (-ie) nustatyta tvarka
nesitobulino ir (ar) neišlaikė kelių eismo taisyklių ir
saugaus eismo egzamino VĮ „Regitra“

20

X

21

X

24

X

25

X

53.

Vairavimo mokykloje mokinius teorijos ir (ar) praktinio
vairavimo mokė (-o) vairuotojų mokytojas ir (ar) vairavimo
instruktorius, kuriam (-iems) už Kelių eismo taisyklių
pažeidimus atimta teisė vairuoti transporto priemonę

14.3

54.

Vairavimo mokykla
nevalstybine kalba

28

55.

56.

57.

58.

59.

tvarko

mokymo

dokumentaciją

Vairavimo mokykla per tris darbo dienas nuo mokymo
pradžios elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikė VĮ
„Regitra“ ne visą privalomą pateikti informaciją ar jos
nepateikė
Vairavimo mokykla praktinio vairavimo mokinį mokė (-o)
trumpiau nei nustatyta mažiausia praktinio vairavimo
mokymo kurso trukmė
Vairavimo mokykla mokinius teorijos ir (ar) praktinio
vairavimo mokė (-o) nesudariusi mokymo kursų temų
Vairavimo mokykla mokinius teorijos ir (ar) praktinio
vairavimo mokė (-o) naudodama mokyklos patvirtintas
mokymo kursų temas, kurios neatitinka nustatytų
reikalavimų, ir (ar) mokė (-o) nesilaikydama mokyklos
patvirtintų mokymo temų
Vairuotojų mokytojas ir (ar) vairavimo instruktorius
mokymo metu neturėjo nustatyta tvarka patvirtintų
mokymo temų

14.2

X

X

X

10

X

9

X

9

X

9

X

60.

Vairavimo mokykla mokinį per parą teorijos mokė (-o)
daugiau kaip keturias valandas

12

61.

Vairavimo mokykla po dviejų valandų teorijos ir (ar)
praktinio vairavimo mokymo nedarė (-o) ne trumpesnės
kaip 15 minučių pertraukos

12

X

62.

Vairavimo mokykla netvarkė (-o) teorijos mokymo
apskaitos žurnalo

28.1

X

63.

Vairavimo mokykla teorijos mokymo apskaitos žurnalą
tvarkė (-o) nesilaikydama nustatytų reikalavimų

28.1

X

X

64.

Vairavimo mokykla mokinio teorijos žinių galutinį
vertinimą atlieka nesilaikydama nustatytų reikalavimų

2 priedas

X

65.

Vairavimo mokykla mokinio teorijos galutinio vertinimo
rezultatų nesaugo mokykloje vienus metus

2 priedas

X

66.

Vairavimo mokykla mokinio praktinio
pirmiausia nemokė (-o) vairavimo aikštelėje

vairavimo

11

X

67.

Vairavimo mokykla mokė (-o) keliuose (gatvėse) mokinius,
neįgijusius reikiamų teorijos (kelių eismo taisyklių ir
saugaus eismo) žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių

11

X

68.

Vairavimo mokykla mokinį per parą praktinio vairavimo
mokė (-o) daugiau kaip tris valandas

12

X

69.

Vairavimo mokykla praktinio vairavimo mokė (-o) mokinį,
neturintį teisės vairuoti reikiamos (-ų) kategorijos (-ų)
transporto priemonę (-es)

13;
15

X

70.

Vairavimo mokykla praktinio vairavimo mokė (-o)
savarankiškai teisę vairuoti besirengiantį įgyti asmenį, kuris
neišlaikė teorijos egzamino VĮ „Regitra“

6;
16;
2 priedas

X

71.

Vairavimo mokykla vykdė (-o) mokinio praktinio
vairavimo B ir (ar) BE, ir (ar) C, ir (ar) C1, ir (ar) C1E, ir
(ar) CE, ir (ar) D, ir (ar) D1, ir (ar) D1E, ir (ar) DE
kategorijų transporto priemonės įgūdžių galutinę įskaitą ir
nedarė (-o) vaizdo ir garso įrašų

1 priedas

72.

Vairavimo mokykla vykdė (-o) mokinio praktinio
vairavimo B ir (ar) BE, ir (ar) C, ir (ar) C1, ir (ar) C1E, ir
(ar) CE, ir (ar) D, ir (ar) D1, ir (ar) D1E, ir (ar) DE
kategorijų transporto priemonės įgūdžių galutinę įskaitą
pažeisdama vaizdo ir garso įrašų darymo ir (ar) įrangos
naudojimo tvarką

1 priedas

73.

74.

75.

76.

77.

78.

Vairavimo mokykla mokinio praktinio vairavimo įgūdžių
galutinį vertinimą atliko nesilaikydama nustatytų
reikalavimų
Vairavimo mokykla mokinio galutinės įskaitos vaizdo ir
garso įrašo nesaugo mokykloje vienus metus nuo kurso
baigimo liudijimo išdavimo mokiniui datos ir (ar) nesilaiko
kitų vaizdo ir garso įrašų saugojimo tvarkos reikalavimų
Vairavimo mokykla vykdė (-o) mokinio praktinio
vairavimo mokymą netvarkydama individualaus mokymo
apskaitos žurnalo (vairavimo lapo)
Vairavimo mokykla mokinio vairavimo mokymo kurso
apskaitą tvarkė (-o) individualiame (-iuose) mokymo
apskaitos žurnale (-uose) (vairavimo lape (–uose)), kuriame
(-iuose) nėra privalomos informacijos
Vairavimo mokyklos individualiame mokymo apskaitos
žurnale (vairavimo lape) mokinys parašu nepatvirtino
atliktos mokymo temos
Praktinio vairavimo mokymo metu ir (ar) mokinio
praktinio vairavimo įgūdžių tobulinimo metu vairavimo
instruktoriai
neturėjo
ir
(ar)
kontroliuojantiems
pareigūnams nepateikė privalomų pateikti dokumentų

X

X

14.8

1 priedas

X

X

28.2

X

28.2

X

28.2

X

29;
30.3

X

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

Vairavimo mokyklai patenkinus mokinio, kuris yra baigęs
teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių mokymo
kursą tam tikros kategorijos transporto priemonių
vairavimo teisei įgyti, prašymą papildomai tobulinti jo
turimas teorijos žinias ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžius,
vairavimo mokykla nesilaiko mokymo sutarčių sudarymo ir
(ar) registravimo tvarkos ir (ar) formos reikalavimų
Vairavimo mokykla mokiniui pageidaujant neišdavė
(neišduoda) nustatyta tvarka patvirtinto dokumento
(pažymos), kuris patvirtina išklausytą teorijos žinių ir
(arba) atliktą praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą
tam tikros kategorijos transporto priemonių vairavimo
teisei įgyti
Vairavimo mokykla mokė (-o) teorijos ir (ar) praktinio
vairavimo asmenį, su kuriuo sudaryta mokymo sutartis
neatitinka Lietuvos respublikos civilinio kodekso
reikalavimų ir (ar) neturi visų privalomų sutarties elementų
ir (ar) sutartis sudaroma pažeidžiant nustatytą tvarką
Vairavimo mokykla per tris darbo dienas nuo jų sudarymo
neregistruoja mokymo sutarčių VĮ „Regitra“ informacinėje
sistemoje
Vairavimo mokykla, prieš sudarydama mokymo sutartį,
mokinių neinformuoja apie vaizdo ir garso įrašų darymą,
kai mokykloje bus vykdoma mokinio praktinio vairavimo
B ir (ar) BE, ir (ar) C, ir (ar) C1, ir (ar) C1E, ir (ar) CE, ir
(ar) D, ir (ar) D1, ir (ar) D1E, ir (ar) DE kategorijų
transporto priemonės įgūdžių galutinė įskaita
Vairavimo mokykla mokė (-o) asmenį, kuris nesulaukęs
nustatyto amžiaus, nuo kurio leidžiama mokyti vairuoti
keliuose, ir (ar) mokymosi pabaigoje buvo (yra) jaunesnis
kaip nustatyto amžiaus (išskyrus B kategoriją), nuo kurio
leidžiama įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos
transporto priemones
Vairavimo mokykla mokė (-o) jaunesnį kaip 17 metų
asmenį, siekiantį įgyti teisę vairuoti B kategorijos
transporto priemonę
Vairavimo mokykla nepripažino kitos vairavimo mokyklos
mokiniui išduoto dokumento (pažymos) apie išklausytą
teorijos žinių ir (arba) atliktą praktinio vairavimo įgūdžių
mokymo kursą tam tikros kategorijos transporto priemonių
vairavimo teisei įgyti ir (ar) neįskaitė išklausyto teorijos
mokymo ir (ar) atlikto praktinio vairavimo įgūdžių
mokymo kurso, ir (ar) mokiniui tęsiant mokymąsi kitoje
vairavimo mokykloje, nepridėjo (neprideda) dokumento
(pažymos) prie mokymo sutarties
Vairavimo mokykla mokiniui, mokykloje išklausiusiam
teorijos ir (ar) atlikusiam praktinio vairavimo mokymo
kursą, išdavė nustatytų reikalavimų neatitinkantį
dokumentą (pažymą) apie mokykloje išklausytą teorijos ir
(ar) atliktą praktinio vairavimo mokymo kursą
Vairavimo mokykla per vieną darbo dieną nuo išlaikytų
mokymo kurso teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo
įgūdžių galutinių įskaitų VĮ „Regitra“ elektroninėmis ryšio
priemonėmis nepateikė privalomos pateikti informacijos
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Vairavimo mokykla, Inspekcijai pareikalavus, per dvi
darbo dienas nepateikė informacijos apie asmenį, su kuriuo
sudaryta mokymo sutartis, ir (ar) informacijos apie mokinio
mokymo kursų baigimą
Vairavimo mokykla, mokiniui pageidaujant, nesudarė
galimybės mokiniui peržiūrėti praktinio vairavimo įgūdžių
galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašo
Mokinio testo vertinimo rezultatai neįrašomi į teorijos
mokymo apskaitos žurnalą
Vairavimo mokykla, Inspekcijai pareikalavus, per
Inspekcijos nustatytą laiką neparengė ir (ar) nepateikė
nustatyto laikotarpio praktinio vairavimo įgūdžių galutinės
įskaitos vaizdo ir garso įrašų
Mokinių asmens duomenys netvarkomi Asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka
Vairavimo mokykla transporto priemonių, kurios buvo
naudojamos mokant vairuoti, dokumentų (registracijos
liudijimų, panaudos ar nuomos sutarčių) kopijas saugo
trumpiau kaip penkerius metus
Vairavimo mokykla mokymo apskaitos žurnalus saugo
trumpiau kaip trejus metus nuo mokymo pabaigos
Prieš vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą vairavimo
instruktorius, kuris yra paskirtas vertinti mokinį, netikrina
mokinio asmens tapatybės ir (ar) nesupažindina jo su
vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vykdymo tvarka ir
vertinimo kriterijais, o po įskaitos laikymo – su
padarytomis klaidomis, išvadomis ir vertinimu
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