 MOKYMO SUTARTIS Nr.________

                                                                                         		 20_____m. .........................mėn. ....d.
                                                                                          Mažeikiai

Sutartį sudarė:  Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcis centras _     /1/9/0/1/9/3/3/7/9/, 8-443-26051
(vairavimo mokyklos pavadinimas, kodas, telefonas,
Pavenčių g. 2  LT - 89189 Mažeikiai, FSE8 – 634, 2021.06.11,  direktorius  Augustas Petkus___
adresas, liudijimo, patvirtinančio sąlygų atitikimą rengti kelių transporto priemonių vairuotojus, išdavimo data, asmens, sudariusio sutartį vardas, pavardė)
ir mokinys:_________________________________________/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
		                                         (vardas, pavardė)						(asmens kodas)
Adresas ir telefonas: ________________________________________________________________________________
Mokykla, klasė : ___________________________________________________________________________________
Tėvų telefonas: m ________________________________________________________________________
                          t _________________________________________________________________________
Prašau priimti mane į: A1 A2  A   B   kategorijos (ų) teorijos ir praktinio vairavimo kursus;


 (nereikalingas kategorijas ir kursą išbraukti )
Kursų lankymo pradžia 20…..- ……- …… pabaiga 20..…- ……- ……
Vieno mokslo mėnesio kaina ................ €
1.Moksleivis įsipareigoja:
	Tausoti mokymo priemones ir inventorių, atlyginti dėl savo kaltės mokymo įstaigai padarytą žalą.

1.2. Laikytis darbo tvarkos taisyklių ir mokymo organizavimo tvarkos, pamokų lankymo grafiko.
	Laiku atvykti į praktinio vairavimo užsiėmimus (neįvykus praktinio vairavimo užsiėmimams dėl mokinio kaltės, jie negrąžinami).
	Sutinku, kad šios sutarties duomenis, remiantis vairuotojų mokymo tvarkos aprašu patvirtintu Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014-04-30 įsakymu Nr. 2B-84,  pateikiant informaciją REGITRAI, tvarkys šios įstaigos atsakingas darbuotojas.
	Sumokėti už teorijos ____ (val.) ir praktinio vairavimo ___ (val.) mokymą _________________Eur.
	Pilnai apmokėti už mokymą visą sumą ________ €  iki 20____ m. __________ mėn. ___ d.
	Vairavimo mokykla įsipareigoja:

	Parengti mokinį pagal ______ kategorijos(ų) vairuotojams keliamus reikalavimus.
	Mokymui suteikti transporto priemones atitinkančias _____ kategoriją (as).

Sugedus mokomajam transportui ar dėl svarbių priežasčių neatvykus instruktoriui, praktinio vairavimo mokymas nukeliamas į sekantį laikotarpį.
	Neleidžiama laikyti įskaitos jei moksleivio lankomumas buvo mažesnis nei 80%. 
	Praktinio vairavimo filmuojamą įskaitą galima laikyti tik išlaikius mokyklinį teorijos egzaminą ir pilnai apmokėjus už mokymą visą sumą.
	Neišlaikius tris kartus teorijos įskaitos, už kiekvieną sekantį kartą mokama 4,34 Eur. pagal pateiktus dokumentus. Laikant filmuojamą praktinio vairavimo įskaitą antrą ir sekančius kartus mokama 14,48 Eur.
Teorijos ir praktinio vairavimo egzaminų laikymo rezultatai perduodami į centrinę REGITROS duomenų bazę – kursų baigimo liudijimai neišduodami.
	Nelaikius ar neišlaikius teorijos ir/ar praktinio vairavimo įskaitų, sutartis nutraukiama po 6-ių mėnesių, pasibaigus mokymo terminui, nurodytam sutartyje. Piniginis įnašas negrąžinamas.
	Sutartis galioja nuo pasirašymo dienos. 
Sutartis vienašališkai nutraukiama, jeigu mokinys nevykdo bent vieno iš įsipareigojimų.
	Moksleivis gali nutraukti sutartį, parašęs prašymą. Įmokėtas mokestis negrąžinamas.
	Jei licencijuota vairavimo mokymo veikla sustabdoma arba likviduojama, įmokėti pinigai grąžinami moksleiviui, atskaičius patirtas mokymo sąnaudas.
	Įstaiga pasilieka teisę keisti įmokas už mokslą remiantis savivaldybės tarybos sprendimais.
Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

 Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcio centro	                    	   Tėvai arba globėjai 
 Direktorius

 Augustas Petkus  				                             ____________________
                         (vardas, pavardė)					   	                                         (vardas, pavardė)		                                     
             _________________					____________________		
                                (parašas)                                                               				 (parašas)                                                  
									Moksleivis (jei yra pilnametis)
									_____________________
									          (vardas, pavardė)
									_____________________						         						 (parašas)                                                  

