KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO IR
VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ (NEGAUTŲ PAJAMŲ) KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO
2014 m. balandžio 24 d. Nr. T-44-2
Kalvarija

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049;
2008, Nr. 113-4290) 6 str. 7 p., 16 str. 4 d., 18 str. 1 d., Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo
(Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804, 2013, Nr. 114-5683) 36 str. 1 d., 3 d., Lietuvos
Respublikos transporto lengvatų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 32-890, 2007, Nr. 120-4879; 2009, Nr.
54-2139) 6 str., Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo (Žin., 2007,
Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969) 6 str. 1 d. 3 p., Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos patvirtinimo“
(Žin., 2013, Nr. 122-6236) 6 p., 6.3. pp., Kalvarijos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Kalvarijos savivaldybės mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo
išlaidų (negautų pajamų) kompensavimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. Laikyti netekusiais galios Kalvarijos savivaldybės tarybos 2008-02-21 sprendimą Nr. T18-13 „Dėl mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų (negautų pajamų)
kompensavimo tvarkos Kalvarijos savivaldybėje“.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Meras

Valdas Aleknavičius

PATVIRTINTA
Kalvarijos savivaldybės tarybos
2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-44-2
MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ (NEGAUTŲ
PAJAMŲ) KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis Kalvarijos savivaldybės mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų
(negautų pajamų) tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja kaime gyvenančių mokinių ir
specialiųjų poreikių asmenų iki 21 metų pavėžėjimo į mokyklas ir atgal organizavimą ir važiavimo
išlaidų (negautų pajamų) kompensavimą.
2. Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų (negautų pajamų) kompensavimo
aprašas nustato mokinių pavėžėjimą į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, neformaliojo vaikų
švietimo įstaigas (toliau – Švietimo įstaigas).
II. APRAŠE VARTOJAMOS SĄVOKOS
3. Apraše vartojamų sąvokų reikšmė:
3.1. Vežėjas - įmonė, įregistruota įstatymas nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius bei
bagažą.
3.2. Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusai – kelių transporto priemonės,
vežančios keleivius pagal patvirtintus tvarkaraščius nustatytais priemiestiniais maršrutais ne
daugiau kaip per dviejų gretimų savivaldybių teritorijas.
3.3. Specialiųjų reisų autobusai – kelių transporto priemonės, vežančios mokinius pagal
Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų patvirtintus maršrutus ir tvarkaraščius bei suderinus juos
Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriumi.
3.4. Mokykliniai autobusai – kelių transporto priemonė, savininko patikėjimo teise perduota
švietimo įstaigai. Mokinius vežioja pagal švietimo įstaigų patvirtintus maršrutus ir tvarkaraščius bei
suderinus juos Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriumi.
3.5. Bendrojo ugdymo mokyklos – pagrindinės, gimnazijos.
3.6. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigos – meno mokykla, sporto centras, kultūros centras.
III. MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMAS
4. Kalvarijos savivaldybė organizuoja mokinių pavėžėjimą į mokyklas ir į namus vietinio
(priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, specialiųjų reisų autobusais, mokykliniais
autobusais.
5. Kaime gyvenantys bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
grupių ir 1-8 klasių mokiniai, gyvenantys toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos, privalo būti
pavėžėjami tik į artimiausią atitinkamą programą vykdančią mokyklą. Mokiniai, kurie jau lanko ne
artimiausias pagal jų gyvenamąją vietą mokyklas, pavėžėjami į jas, kol lankys tas mokyklas.
6. Į Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigas 1-12 klasių mokiniai bei kaime gyvenantys 912 klasių mokiniai, kurie pagal pasirinktą ugdymo programą mokosi Kalvarijos gimnazijoje,
Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijoje pavėžėjami 4 p. numatytomis transporto priemonėmis.
7. Specialiųjų poreikių asmenų iki 21 metų, kurie nepajėgia (negali savarankiškai vaikščioti,
dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje) patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą, vežiojimą
organizuoja bendrojo ugdymo įstaiga.
8. Mokiniai, kuriems taikyta minimalios priežiūros priemonė - įpareigojimas tęsti mokymąsi
kitoje mokykloje, privalo būti pavėžėjami į priskirtą mokyklą.

IV. MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO VIETINIO (PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS
SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS, SPECIALIŲJŲ REISŲ AUTOBUSAIS VAŽIAVIMO
IŠLAIDŲ (NEGAUTŲ PAJAMŲ) KOMPENSAVIMAS VEŽĖJAMS
9. Kalvarijos savivaldybė, kurios teritorijoje yra švietimo įstaigos, kompensuoja visas
važiavimo išlaidas:
10. Kaimuose gyvenantiems bendrojo lavinimo mokyklų ir neformaliojo vaikų švietimo
įstaigų mokiniams, šių mokyklų ar įstaigų jų darbo dienomis, važiavusiems į mokyklą ar įstaigą iki
40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus
susisiekimo autobusais. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams ši lengvata taikoma ir ne
darbo dienomis.
11. Kalvarijos savivaldybėje registruotiems vežėjams bei vietinio (priemiestinio) reguliaraus
susisiekimo transporto vežėjams išlaidos (negautos pajamos) dėl mokinių vežiojimo
kompensuojamos pagal Keleivių vežimo autobusais vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo
važiavimo keleiviniu transportu sutartis bei Kalvarijos savivaldybės tarybos patvirtintą Mokinių
pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų (negautų pajamų) kompensavimo tvarkos aprašą.
12. Kalvarijos meno mokyklą bei Kalvarijos
sporto centrą lankantiems mokiniams
važiavimo išlaidų (negautų pajamų) kompensavimo lengvata taikoma ir ne darbo dienomis.
13. Vežėjai kiekvienais metais iki rugsėjo 1 dienos pateikia švietimo įstaigoms vežėjo
patvirtintus aptarnaujamų maršrutų sąrašus, kuriuose nurodytas maršruto laikas, stotelių
pavadinimai, atstumai tarp stotelių, važiavimo bilieto kaina nuo stotelės iki stotelės, vieno kilometro
kaina pagal maršrutus.
14. Bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų, Sporto centro (toliau
– švietimo įstaigų, Centro) mokinių važiavimo išlaidų (negautų pajamų) kompensavimas vežėjams:
14.1. švietimo įstaigos iki rugsėjo 10 dienos sudaro ir patvirtina mokinių, kurie bus
vežiojami vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, sąrašus, kuriuose nurodyti
važiavimo maršrutas ir stotelių pavadinimai, ir suderina juos su vežėjais. Prireikus sąrašai tikslinami
(1 priedas);
14.2. mokinys kiekvienos kelionės metu privalo pateikti vežėjui pateikti ugdymo įstaigos
patvirtintą mokinio pažymėjimą važiuoti vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu;
14.3. įstaigos, pasibaigus ataskaitiniam kalendoriniam mėnesiui, per 5 darbo dienas pateikia
vežėjui suderinti mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo ataskaitą (2 priedas);
14.4. vežėjai iki to paties mėnesio 10 dienos pateikia pasirašytą bendrojo ugdymo mokyklų,
neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokinių važiavimo išlaidų (negautų pajamų) kompensavimo
ataskaitą ir pateikia savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyriui nemokamo mokinių
važiavimo išlaidų kompensavimo ataskaitą ir sąskaitą-faktūrą.
15. Savivaldybės administracija sudaro sutartis su vietinio (priemiestinio) reguliaraus
susisiekimo bei specialiųjų reisų vežėjais sutartis bei vykdo jų nuostatas.
16.
Vežėjams,
vežantiems
mokinius specialiaisiais reisais,
važiavimo
išlaidos
kompensuojamos pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą už faktiškai važiuotas per mėnesį mokslo metų
dienas iki sekančio mėnesio 10 d.
17. Savivaldybės administracija pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui perveda lėšas už mokinių
važiavimą pagal sutarties nuostatas.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Mokinių važiavimo išlaidos (negautos pajamos) vežėjams kompensuojamos iš
savivaldybės biudžeto, neviršijant biudžeto metams skirtų asignavimų.
19. Vežėjai ir švietimo įstaigos už šios tvarkos reikalavimų vykdymą atsako teisės aktų
nustatyta tvarka.

20. Šio aprašo pakeitimus ar papildymus gali inicijuoti Kalvarijos savivaldybės tarybos
nariai ar skyrius, atsakingas už mokinių pavėžėjimą, o pakeitimus ir papildymus tvirtina Kalvarijos
savivaldybės taryba.
21. Ginčai, susiję su vežėjų išlaidų (negautų pajamų) dėl transporto lengvatų
kompensavimo, sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
__________________________

Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo
išlaidų (negautų pajamų)
kompensavimo tvarkos aprašo
1 priedas

___________________ MOKYKLOS MOKINIŲ, VEŽIOJAMŲ VIETINIO
(PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS,
SĄRAŠAS

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Maršrutas

Važiavimo stotelės

Mokyklos direktorius
______________________________

Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir
važiavimo išlaidų (negautų pajamų)
kompensavimo tvarkos Kalvarijos
savivaldybėje
2 priedas

___________________ MOKYKLOS MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ
PAJAMŲ) KOMPENSAVIMO ATASKAITA

Mokinio vardas,
pavardė

Klasė

Mokyklos direktorius
A.V.

Vežėjas
A.V.

Maršrutas

Reiso
(važiavimo)
kaina

(parašas)

(parašas)

Nelankytų
dienų
skaičius

(NEGAUTŲ

Kompensuo
jama suma

Vardas, pavardė

Vardas, pavardė

_____________________________

