
  

 

PATVIRTINTA   

Jurbarko Vytauto Didžiojo  

progimnazijos direktoriaus  

2019 m. sausio 23 d.   

įsakymu Nr. V1–14   

 

MOKINIŲ VEŽIMO KELEIVINIU TRANSPORTU ORGANIZAVIMO IR IŠLAIDŲ 

KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Šis tvarkos aprašas reglamentuoja mokinių, vykstančių į Jurbarko Vytauto Didžiojo 

progimnaziją (toliau – Progimnazija), vežimo organizavimą, važiavimo išlaidų kompensavimą 

mokiniams. 

2. Šis tvarkos aprašas sudarytas, vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. 

kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-72 „Dėl mokinių vežimo keleiviniu transportu organizavimo Jurbarko 

rajono savivaldybėje ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

II. VARTOJAMOS SĄVOKOS 

 

3. Bilietas – dokumentas, patvirtinantis kelionės išlaidas. 

4. Mokinys – asmuo, kuris mokosi. 

5. Mokinio pažymėjimas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

patvirtintos formos mokinio pažymėjimas, išduotas konkrečiam mokiniui. Pažymėjime turi būti 

įklijuota mokinio nuotrauka, įrašytas važiavimo maršrutas, pažymėjimas progimnazijos antspaudu. 

6. Vežėjų transportas – tai fizinių, juridinių asmenų, turinčių licencijas vežti keleivius ir 

sudariusių su savivaldybe ir/ar progimnazija mokinių vežiojimo sutartis, autobusai. 

7. Specialus maršrutas – nustatyta gatvių ir kelių trasa, kuria reguliariai vežami mokiniai 

vienos savivaldybės (neįskaitant miestų savivaldybių) teritorijoje. Atskirais atvejais maršrutas gali 

tęstis per dviejų gretimų savivaldybių (neįskaitant miestų savivaldybių) teritorijas. 

8. Specialūs reisai – reisai, kai vežami mokiniai į mokyklas ir iš jų nustatytais maršrutais. 

Keleiviai paimami ir išleidžiami stotelėse arba kitose pagal pageidavimą vietose, kuriose nedraudžia 

sustoti Kelių eismo taisyklės. 

9. Ugdymas – dvasinių, intelektinių, fizinių asmens galių auginimas bendraujant ir mokant. 

10. Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusai – tai autobusai, 

vežantys keleivius pagal savivaldybės administracijos patvirtintus tvarkaraščius nustatytais 

priemiestiniais reguliariais reisais rajono savivaldybės teritorijoje, kai aptarnaujamas maršrutas 

driekiasi ne daugiau kaip per dviejų gretimų rajonų savivaldybių teritorijas. 

11. Kitos Apraše vartojamos sąvokos sutampa su Lietuvos Respublikos kelių transporto 

kodekse ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamomis sąvokomis. 

 

III. MOKINIŲ VEŽIMO ORGANIZAVIMAS IR IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS 

 

12. Teisę į visų važiavimo išlaidų kompensavimą turi kaimuose, miesteliuose, toliau kaip 3 

kilometrai nuo progimnazijos gyvenantys mokiniai, darbo dienomis važiuojantys į progimnaziją iki 

50 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus 

susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais. 

13. Progimnazija išduoda mokiniams Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos patvirtintus Mokinio pažymėjimus su juose įrašytais maršrutais ir nustatyto pavyzdžio 



  

visiškai užpildytus nemokamus nuolatinius arba vienkartinius autobusų bilietus. Mokinio 

pažymėjime ir autobuso biliete nurodytas maršrutas turi sutapti. 

14. Progimnazija su vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų vežėjais 

sudaro mokinių vežimo sutartį. Sudarant mokinių vežimo sutartį su vežėju sutartyje turi būti 

nurodyta: šalių įsipareigojimai, paslaugos kaina (įkainis), sutartos nuolaidos, kitos sutarties sąlygos. 

15. Jei mokiniai važiuoja su tolimąjį reguliarų maršrutą aptarnaujančio vežėjo autobusais, 

suderinus su progimnazijos direktoriumi, mokiniai, važiuodami į progimnaziją ar iš jos, turi įsigyti 

visos vertės važiavimo bilietą.  

16. Aprašo 15 punkte nurodytu atveju pasibaigus einamajam mėnesiui per 5 darbo dienas 

vienas iš mokinio tėvų (globėjų) arba mokinys, pateikia progimnazijai prašymą kompensuoti 

važinėjimo išlaidas, prie kurio pridedami važiavimus patvirtinantys bilietai. Progimnazija, patikrinusi 

pateiktų duomenų tikrumą, suderina jį su mokinio lankomumu ir, jei mokinio prašyme nurodyti 

duomenys teisingi, perveda kompensaciją į pareiškėjo nurodytą sąskaitą. Jei prašyme nurodyti 

duomenys neteisingi ar netikslūs, progimnazija nurodo terminą juos ištaisyti ar patikslinti. 

17. Kai mokiniai vežami reguliariais specialiais maršrutais, vienas iš mokinio tėvų 

(globėjų) pateikia prašymą (1 arba 2 priedas) išduoti terminuotą bilietą ir kompensuoti vykimo į 

progimnaziją ir/ar iš jos į namus išlaidas. Progimnazija pagal gautus prašymus parengia važiuojančių 

mokinių sąrašus, kuriuose nurodoma informacija, būtina terminuotiems bilietams išrašyti. 

18. Vežėjui, vežančiam mokinius į progimnaziją ir atgal reguliariais specialiais 

maršrutais, už išduotus terminuotus bilietus apmoka savivaldybės administracija, atsižvelgdama į 

išperkamų terminuotų bilietų, mokinių ir mokslo dienų (važiavimų) skaičių, pagal sutarties sąlygas ir 

tarifus, taikant sutartas nuolaidas. 

 

IV. MOKINIŲ SAUGUMO IR POREIKIŲ TENKINIMAS 

 

19. Mokiniai iš stotelės turi išvykti ne anksčiau kaip 6 valandos 45 minutės. 

20. Mokiniai kelionėje į progimnaziją ir atgal neturi trukti ilgiau kaip 2 valandas. 

21. Visų rūšių vežėjai, su kuriais progimnazija yra sudariusi sutartis dėl mokinių 

pavėžėjimo, besąlygiškai privalo: 

 22.1. užtikrinti saugias mokinių vežiojimo sąlygas: 

 22.1.1. įlaipinti ir išlaipinti mokinius tik stotelėse ar nustatytose vietose; 

22.1.2. užtikrinti, kad autobuse būtų vežama ne daugiau mokinių, nei leidžia transporto 

priemonės techninės charakteristikos; 

22.1.3. užtikrinti tvarką ir drausmę transporto priemonėje; 

22.1.4. vežti mokinius tam skirtomis ir techniškai tvarkingomis transporto priemonėmis; 

22.2. palaikyti ryšius su progimnazijos vadovu; 

22.3. informuoti progimnazijos vadovą apie iškilusias mokinių vežiojimo problemas. 

 

V. ATSAKOMYBĖ 

 

22. Už Mokinio pažymėjimuose nurodytų maršrutų teisingumą, vienkartinių arba 

terminuotų nemokamų bilietų užpildymą ir jų atitikimą Mokinio pažymėjimuose nurodytiems 

maršrutams atsakingas progimnazijos vadovas. 

23. Už tai, kad būtų pateikiamos tinkamai užpildytos bilietų šaknelės, atsako vežėjai ir 

progimnazija. 

24. Už pavėžėjimą atsakingas asmuo kasmet analizuoja ir vertina mokinių vežimo poreikį, kokybę, 

priima sprendimus dėl mokinių vežimo gerinimo. 



  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

25. Ginčai tarp progimnazijos ir vežėjų dėl mokinių pavėžėjimo į progimnaziją ir iš jos 

pagal sudarytas sutartis sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

26. Šis Aprašas gali būti keičiamas pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems 

transporto lengvatas, mokinių pavėžėjimo procesą, važiavimo išlaidų mokiniams kompensavimą. 

 

____________________ 

 



  
Mokinių vežimo keleiviniu transportu organizavimo 
ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo priedas Nr. 1 

 

 
(vardas, pavardė) 

 

 

 
(adresas, telefono Nr.) 

 

 

Jurbarko Vytauto Didžiojo 

progimnazijos direktoriui 

 

 

P R A Š Y M A S  

 

 20  m.  d.   

Jurbarkas 

 

 

 

Prašau mano sūnui/dukrai  
 (vardas, pavardė) 

išduoti mokinio vardinį terminuotą autobuso bilietą ir kompensuoti vykimą iš namų į 

progimnaziją/iš progimnazijos į namus (reikalingus žodžius pabraukti) išlaidas. 

Klasė 
Sustojimas nuo 

namų 

Autobuso maršrutas Važiavimų skaičius per savaitę 

į progimnaziją iš progimnazijos į progimnaziją 
iš 

progimnazijos 

      

 

 

 

     
  (parašas)  (v., pavardė) 

 



  
Mokinių vežimo keleiviniu transportu organizavimo 
ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo priedas Nr. 2 

 

 
(vardas, pavardė) 

 

 

 
(adresas, telefono Nr.) 

 

 

Jurbarko Vytauto Didžiojo 

progimnazijos direktoriui 

 

 

P R A Š Y M A S  

 

 20  m.  d.   

Jurbarkas 

 

 

 

Prašau mano sūnui/dukrai  
 (vardas, pavardė) 

išduoti priemiesčio maršrutų autobuso nemokamus bilietus, kompensuojant vykimo iš namų į 

progimnaziją/iš progimnazijos į namus (reikalingus žodžius pabraukti) išlaidas. 

Klasė 
Sustojimas 

nuo namų 

Autobuso maršrutas Važiavimų skaičius per savaitę 

į progimnaziją iš progimnazijos į progimnaziją 
iš 

progimnazijos 

      

 

 

 

     
  (parašas)  (v., pavardė) 

 


