Forma patvirtinta Valstybinės kelių transporto
inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos
viršininko 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 2B-01
VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
______________________________________
(struktūrinio padalinio pavadinimas)

______________________________________
(vairavimo mokyklos pavadinimas)

______________________________________
(adresas)

PAŽYMA APIE DOKUMENTŲ, VAIZDO IR GARSO ĮRAŠŲ PAĖMIMĄ
VAIRAVIMO MOKYKLOJE
20__ - ___ - ___ Nr. _________
__________________
(surašymo vieta)

Paimu patikrinti vairavimo mokyklos _____________________________________________:
(vairavimo mokyklos pavadinimas)

1. mokymo kursų patvirtintas temas ___________________________________________________________________;
(transporto priemonių kategorijos, lapų skaičius)

2. teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių tobulinimo (mokymo) sutarčių registravimo žurnalą (-us) _________
________________________________________________________________________________________________________;
(žurnalų skaičius, lapų skaičius)

3. už laikotarpį nuo 20__ m. _________ __ d. iki 20__ m. _________ __ d.:
3.1. mokymo sutartis su norinčiais mokytis asmenimis _____________________________________________________
(sutarčių numeriai, lapų skaičius)

________________________________________________________________________________________________________;
3.2. mokymo sutartis su asmenimis, norinčiais tobulinti teorijos žinias ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžius, ___________
________________________________________________________________________________________________________;
(sutarčių numeriai, lapų skaičius)

3.3. elektroninį (-ius) mokymo apskaitos žurnalą (-us) ____________________________________________________;
(žurnalų skaičius)

3.4. individualius mokymo apskaitos žurnalus (vairavimo lapus) _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;
(individualių mokymo apskaitos žurnalų (vairavimo lapų) numeriai, žurnalų skaičius)

3.5. teorijos žinių mokymo apskaitos žurnalą (-us) ________________________________________________________;
(žurnalų skaičius, lapų skaičius)

3.6. praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašus ______________________________________
(sutarčių numeriai, įrašų skaičius ir įrašų datos)

________________________________________________________________________________________________________;
3.7. ______ elektroninę (-es / -ių) informacijos laikmeną (-as / -ų) _____________________________________ su vaizdo ir
(skaičius)

(laikmenos rūšis, pvz., USB raktas, ir skaičius)

garso įrašais ir (arba) elektroniniu (-iais) žurnalu (-ais).
Kiti dokumentai:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Paimti dokumentai, vaizdo ir garso įrašai bus grąžinti atlikus vairavimo mokyklos patikrinimą ir pasirašius tikrinimo aktą.
Dokumentus paėmiau
______________________
(pareigūno pareigos)

Pažymą gavau
________________________________
(vairavimo mokyklos atstovo pareigos)

______________

_____________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

______________

_____________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Tikrinimo metu paimtus dokumentus, vaizdo ir garso įrašus _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ gavau.
(žurnalų, segtuvų skaičius, lapų skaičius vnt. ir žodžiais, laikmenų skaičius ir įrašų skaičius)

________________________________
(vairavimo mokyklos atstovo pareigos)

______________
(parašas)

_____________________
(vardas ir pavardė)

_______________
(data)

Pasitikėjimo telefonas + 370 687 45 533; elektroninis paštas pasitikiu@vkti.gov.lt

