
 

 

Priedas Nr. 1 

 

PATVIRTINTA 

Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos  

direktorės 2016-08-31  

įsakymu Nr. V1-63 

 

 

 

MOKINIŲ VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ 

KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) reglamentuoja Klaipėdos “Medeinės“ mokyklos (toliau – Mokykla) mokinių 

vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimą bei mokinių vežiojimą mokykliniu 

autobusu organizuojančių ir vykdančių darbuotojų funkcijas, pareigas ir atsakomybę. 

2. Šis Aprašas skirtas mokinių, besimokančių Klaipėdos „Medeinės“ mokykloje, kurie turi 

specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų 

yra nesaugūs gatvėje) patys atvykti į Mokyklą ir atgal į namus, tinkamą ir saugų bei nemokamą 

atvežimą į ją ir parvežimą į namus. 

3. Šio Aprašo tikslas – tobulinti mokinių vežiojimo sistemą, reglamentuojant įvairius 

vežiojimo būdus, ir užtikrinti lėšų, skiriamų mokinių kelionės išlaidoms kompensuoti, efektyvų 

panaudojimą.  

4. Pagrindinės Apraše vartojamas sąvokos: 

4.1. mokinių vežiojimas – tai procesas, kurio metu mokiniai nuvežami į Mokyklą ir 

parvežami į namus; 

4.2. specialūs reisai – tai reisai, kai vežama speciali keleivių grupė (mokiniai) į Mokyklą ir 

iš jos; 

4.3. mokyklinis autobusas – skiriamaisiais ženklais paženklintas autobusas, vežantis vaikus 

(mokinius) specialiais reisais, priklausantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai arba 

Mokyklai. Prie mokyklinio autobuso priskiriami ir kitos spalvos autobusai, kuriais vežami vaikai į 

mokyklą ar iš jos pagal sudarytas su vežėjais sutartis ir kurie paženklinti vaikų vežimo 

skiriamaisiais ženklais. 

4.4. geltonasis autobusas – geltonai dažytas, skiriamaisiais ženklais paženklintas autobusas, 

vežantis vaikus (mokinius) specialiais reisais, įsigytas pagal specialias Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės programas; 

4.5. reguliarūs reisai – tokie reisai, kuriais keleiviai vežami nustatytu dažnumu ir maršrutu. 

Kelionės metu keleiviai paimami arba išlaipinami tam tikslui nustatytose stotelėse, laikantis iš 

anksto nustatytų tvarkaraščių ir tarifų; 

4.6. tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusai – kelių transporto priemonės, vežančios 

keleivius pagal patvirtintus tvarkaraščius nustatytais maršrutais daugiau kaip per dviejų 

savivaldybių (neįskaitant miestų savivaldybių) teritorijas; 

4.7. vietinio (priemiestinio) susisiekimo autobusai – kelių transporto priemonės, vežančios 

keleivius pagal patvirtintus tvarkaraščius nustatytais priemiestiniais maršrutais ne daugiau kaip per 

dviejų gretimų savivaldybių (neįskaitant miestų savivaldybių) teritorijas; 

4.8. reguliaraus susisiekimo keltai – vidaus vandenų transporto priemonės, vežančios 

keleivius miesto, priemiestiniais ir tarpmiestiniais maršrutais pagal patvirtintą tvarkaraštį; 

4.9. keleiviniai vietinio susisiekimo traukiniai – paprastieji ir greitieji keleiviniai traukiniai, 

kursuojantys Lietuvos Respublikos teritorijoje; 



 

 

4.10. privačių vežėjų transportas – tai juridinių asmenų, turinčių licencijas vežti keleivius ir 

sudariusių su Mokykla mokinių vežiojimo sutartis, automobiliai; 

4.11. tėvų (globėjų) transportas – tai fiziniam asmeniui, išimties tvarka, Mokyklos komisijos 

sprendimu, sudariusiam sutartį su Mokykla dėl mokinių, kurie dėl sveikatos būklės negali važiuoti 

mokykliniu ar geltonuoju autobusu, vežiojimo, priklausantis automobilis, kurio išlaidas 

kompensuoja savivaldybė;  

4.12. stotelė – tai nustatyto pavyzdžio sustojimo ženklais pažymėta vietinio ir tolimojo 

maršruto vieta, kurią įrengia kelių organizacijos, arba kita vieta, kurioje mokiniai yra įlaipinami ir 

išlaipinami. 

5. Aprašas parengtas vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio  30 d. 

įsakymu Nr. V-620 ,,Dėl mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T2-215 „Dėl 

mokinių, besimokančių Klaipėdos „Medeinės“ mokykloje ir Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

pagrindinėje mokykloje, vežimo ir maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T2-39 „Dėl Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-361 „Dėl mokinių vežiojimo 

organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, LR 

Švietimo ir mokslo ministro 2011 m kovo 17 d. patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo  įstatymu 

Nr. XI-1281. 

6. Mokyklos mokinių vežiojimas mokykliniais autobusais organizuojamas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais 

įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Kelių eismo taisyklėmis,  Tipine 

mokyklinio autobuso vairuotojo darbo instrukcija ir Mokyklinio autobuso vairuotojo instruktavimo 

tvarka, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 

4 „Dėl Tipinės mokyklinio autobuso vairuotojo darbo instrukcijos ir Mokyklinio autobuso 

vairuotojo instruktavimo tvarkos tvirtinimo“ (toliau – Tipinė mokyklinio autobuso vairuotojo darbo 

instrukcija),  ir atsižvelgiant į Mokinių vežiojimo organizavimo metodines rekomendacijas, kurioms 

pritarta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 

ISAK-1778 „Dėl Mokinių vežiojimo organizavimo metodinių rekomendacijų“ (toliau – Mokinių 

vežiojimo organizavimo metodinės rekomendacijos).  

7. Kvalifikaciniai ir elgesio reikalavimai mokyklinio autobuso vairuotojui nustatyti Tipinėje 

mokyklinio autobuso vairuotojo darbo  instrukcijoje, Kelių eismo taisyklėse, C1, C1E, C, CE, D1, 

D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei 

kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos apraše, patvirtintame 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3-79 „Dėl C1, C1E, 

C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei 

profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, ir kituose šią sritį reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.  

8. Mokyklinių autobusų techniniai ir žymėjimo reikalavimai turi atitikti reikalavimus, 

nustatytus Kelių eismo taisyklėse ir Mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis 

mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų apraše, patvirtintame Valstybinės kelių 

transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 gegužės 31 d. įsakymu Nr. 2B-

224 „Dėl Mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis 

reikalavimų aprašo patvirtinimo“. 

 

II. VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMAS 

 

9. Mokiniai į Mokyklą ir atgal į namus gali būti vežami mokykliniais, geltonaisiais 

autobusais, reguliaraus susisiekimo tarpmiestiniais ir vietiniais autobusais, traukiniais, keltais, 

privačių vežėjų ir tėvų (globėjų) transportu.  

10. Mokykliniai ir geltonieji autobusai vežioja Mokyklos nustatytu specialiu reisu į Mokyklą 

ir atgal į namus: 



 

 

10.1. specialiųjų ugdymosi poreikių, turinčius mokinius, gyvenančius kaimuose ir 

miesteliuose; 

10.2. specialiųjų ugdymosi poreikių, turinčius mokinius iki 21 metų. 

11. Mokyklinio autobuso maršrutai, tvarkaraščiai, vežamų mokinių sąrašai rengiami ir 

sustojimo vietos nustatomos remiantis Mokinių vežiojimo organizavimo metodinėmis 

rekomendacijomis.  

12. Kiekvienais mokslo metais mokyklinio autobuso sustojimo vietas nustato, maršrutus, 

tvarkaraščius ir vežamų mokinių sąrašus, dalyvaujant mokyklinio autobuso vairuotojui ir mokinius 

lydinčiam darbuotojui, sudaro už organizuotą mokinių vežimą atsakingas darbuotojas, tvirtina 

Mokyklos direktorius:  

12.1. Mokykla, kiekvienais mokslo metais iki rugsėjo 10 dienos pagal tėvų (globėjų), 

prašymus sudaro specialų reisą ir pateikia Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo skyriui: 

12.1.1 įtraukiant mokinius,  kurie turi  specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia (negali 

savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje) patys atvykti į Mokyklą ir atgal 

į namus. 

12.1.2 atsižvelgiant į turimus Mokyklos resursus (esamą mokyklos transporto priemonių 

skaičių, jose esančių sėdimų ir įrengtų su vėžimėliais pavežamų mokinių vietų skaičių); 

12.1.3. atsižvelgiant į Mokyklos sudarytus pamokų, pagalbos specialistų organizuojamų 

užsiėmimų, neformalaus švietimo užsiėmimų tvarkaraščius; 

12.1.4. siekiant racionaliai ir ekonomiškai  panaudoti Mokyklos transporto priemones; 

12.1.5. išimties atvejais, esant mokinių vežiojimo poreikių tenkinimo problemoms: 

12.1.5.1. mokinių tėvų (globėjų)  prašymai dėl maršruto/vežiojimo grafiko pakeitimo 

priimami einamajį mėnesį, išnagrinėjus sudarytų maršrutų/grafikų pakeitimo galimybes, vežiojimo 

maršrutas keičiamas nuo kito mėnesio 1 darbo dienos; 

12.1.5.2. mokinių tėvai (globėjai) savo vaikų vežiojimą organizuoja pagal savo galimybes; 

12.1.5.3. aptariamos kitos vežiojimo galimybės (socialinis taksi, Socialinių paslaugų centrų 

transporto paslaugos ir kt.) 

12.1.5.4. pagal atskirus tėvų (globėjų), prašymus, mokinių vežiojimo galimybės 

sprendžiamos Mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdyje.  

12.2. išimties atvejais, esant dideliam mokinių sergamumui, transporto priemonės gedimams 

ir kitoms svarbioms aplinkybėms, gali būti keičiamas nustatytas specialus maršrutas/grafikas arba 

jis laikinai nutraukiamas, apie tai informavus mokinių tėvus/globėjus. 

13. Sustojimo vietos nustatomos, maršrutai, grafikai ir vežamų mokinių sąrašai sudaromi ir 

jei prireikia, koreguojami, įvertinus mokinių važiavimo poreikius.  

14. Mokinių vežiojimą vykdo mokyklinio autobuso vairuotojas ir specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčius mokinius lydi atsakingas mokinius lydintis darbuotojas. 

15. Mokyklos autobuso vairuotojas ir mokinius lydintis darbuotojas privalo užtikrinti 

saugias mokinių vežiojimo sąlygas. 

 16. Vairuotojas ir mokinius lydintis darbuotojas iki mokinių vežimo nustatytu (-ais) 

maršrutu (-ais) pradžios turi žinoti mokinių vežimo maršrutą, grafiką, sustojimo vietas, kitus su 

vežimu susijusius dokumentus, susipažinti su vežamais mokiniais. Lydintis darbuotojas ir 

vairuotojas su mokiniais turi aptarti važiavimo tvarką ir taisykles. 

17. Vienu metu vežamų mokinių negali būti daugiau, negu mokykliniame autobuse yra 

sėdimų  ir funkciniams vėžimėliams įrengtų vietų. 

18. Mokyklinio autobuso sustojimo vietos parenkamos ten, kur yra  nuolatinės maršrutinių 

autobusų stotelės, kelio neužstoja kliūtys, yra geras matomumas į abi puses. Sustojimo vietos neturi 

būti ties kelio vingiu ar ištisine ženklinimo linija, įkalnėje, nuokalnėje, ten, kur dėl riboto 

matomumo sustoti draudžia Kelių eismo taisyklės. Sustojimo vietos turi būti nustatomos taip, kad 

mokiniams nereikėtų kirsti važiuojamosios kelio dalies, o jeigu tai neišvengiama, kad perėjimo 

vietos būtų saugios. Atsižvelgiant į mokinių fizinę negalią, pagal galimybes parenkamos 

artimiausios jų gyvenamajai vietai ir saugios sustojimo vietos mokiniams su funkciniais 

vėžimėliais. 



 

 

19. Nerekomenduojama sudaryti maršrutų, kurių trukmė į vieną pusę yra ilgesnė kaip viena 

valanda.  

20. Vežiojimo  maršrutus, grafikus ir vežamų mokinių sąrašus privalo turėti vairuotojas, 

lydintis darbuotojas ir už organizuotą mokinių vežimą atsakingas Mokyklos darbuotojas. Šie 

dokumentai turi būti mokykliniame autobuse ir paviešinti mokyklos informavimo priemonėse 

(skelbimų lentose ir / ar interneto svetainėse, ir / ar elektroninio dienyno atitinkamose skiltyse ir 

kt.). Apie nustatytus  vežiojimo maršrutus ir grafikus mokinių tėvai (globėjai ar rūpintojai) 

informuojami raštu. Jeigu maršrutai ir grafikai keičiami, su pakeitimais nedelsiant supažindinami 

mokinių tėvai (globėjai ar rūpintojai). 

21. Mokiniai turi būti įlaipinami ar išlaipinami tik nustatyto maršruto numatytose 

nuolatinėse mokyklinio autobuso sustojimo vietose.  Iki mokyklinio autobuso sustojimo vietos 

mokinius turi palydėti ir juos pasitikti tėvai (globėjai/rūpintojai), išskyrus mokinius, kuriems tėvų 

raštišku prašymu leidžiama vykti iki mokyklinio autobuso ir iš jo savarankiškai.  O į mokyklą ir iš 

mokyklos iki autobuso mokinius turi palydėti direktoriaus paskirtas mokyklos darbuotojas.  

22. Į sustojimo vietą mokyklinis autobusas turi atvažiuoti ir išvažiuoti iš jos maršruto grafike 

nustatytu laiku. Mokiniai turi būti instruktuoti, kaip elgtis, jeigu autobusas vėluoja ar neatvažiuoja.  

23. Mokiniai mokyklinio autobuso sustojimo vietoje turi būti ne vėliau kaip maršruto grafike 

nustatytu laiku. Jeigu mokiniai nuolat vėluoja į mokyklinį autobusą, vairuotojas ir lydintis 

darbuotojas turi pranešti už organizuotą mokinių vežimą   atsakingam  darbuotojui, kuris išsiaiškina 

vėlavimo priežastis ir jas šalina. 

24. Mokiniai mokykliniame autobuse turi nusiimti kuprines, sėdėti ramiai, užsisegę saugos 

diržus, nevaikščioti. Vežant mokinį neįgaliojo vežimėlyje, vežimėlis turi būti pritvirtintas tam 

skirtomis prisegimo sistemomis. Jei vežant mokinius naudojamos specialios sėdynės, jos turi būti 

pritaikytos mokinių ūgiui ir svoriui pagal Kelių eismo taisyklių reikalavimus. Rekomenduojama, 

kad mokiniai turėtų nuolatines sėdėjimo vietas. 

25. Į mokyklą atvežtus mokinius reikia išleisti taip, kad jiems nereikėtų pereiti kelio, 

nuolatinėje išleidimo vietoje. Mokinius su fizine negalia ir funkciniais vežimėliais išleisti 

nuolatinėje prie artimiausio pritaikyto įėjimo vietoje.  

26. Tik mokykliniam autobusui sustojus, mokiniai gali prieiti prie autobuso, norėdami įlipti 

ar pakilti iš užimamų sėdimų vietų, norėdami išlipti. Vairuotojas ir lydintis darbuotojas stebi, kad į 

autobusą būtų įlipama ir išlipama tik jam visiškai sustojus. Atidaryti autobuso duris ir įleisti arba 

išleisti mokinius vairuotojas turi tik autobusui sustojus ir įsitikinęs, kad yra saugu. 

27. Išlipančius ir savarankiškai grįžtančius mokinius lydintis darbuotojas įspėja, kad išlipę iš 

mokyklinio autobuso jie neitų per kelią pro autobuso galą ir priekį, o palauktų, kol jis nuvažiuos, 

arba prieš pereidami kelią, mokiniai paėjėtų toliau nuo autobuso galo, kad matytų kelią. Tamsiu 

paros metu vairuotojas, mokinius lydintis asmuo ir mokiniai turi būti su atšvaitais. 

28. Atsitikus bet kokiam nenumatytam atvejui, mokinių negalima palikti vienų, be 

priežiūros. Įvykus eismo įvykiui, jei yra sužeistų, reikia nedelsiant kviesti greitąją medicininę 

pagalbą ir policiją, jei įmanoma, suteikti pagalbą. 

29. Tėvai (globėjai), norėdami, kad vaikai: 

29.1. savarankiškai grįžtų iš mokyklos į namus,  rašo prašymus Mokyklos direktoriui 

prisiimdami atsakomybę sau. Klasės vadovas surenka tėvų raštiškus prašymus ir perduoda už 

organizuotą mokinių vežimą atsakingam darbuotojui.Klasės vadovas praveda saugaus elgesio 

instruktažus, mokiniams pasirašant dienynuose bei numato saugiausią (detalų) maršrutą į namus ir 

iki stotelės. 

29.2. vežiojami mokykliniu ar geltonuoju autobusu savarankiškai grįžtų nuo stotelės iki 

namų rašo prašymus Mokyklos direktoriui prisiimdami atsakomybę sau. Klasės vadovas surenka 

tėvų raštiškus prašymus ir pateikia už organizuotą mokinių vežimą atsakingam darbuotojui.  

30. Mokyklos bendrabutyje gyvenantys mokiniai  pagal tėvų (globėjų) prašymą vežiojami  

du kartus savaitėje (pirmadienį ir penktadienį), kai kuriais atvejais (susirgus ar pan.) gali važiuoti 

dažniau. Kiti mokiniai mokykliniu transportu vežiojami kasdien mokymosi dienomis. 



 

 

31. Mokyklinis ar geltonasis autobusas gali būti naudojami kitoms Mokyklos reikmėms 

(mokiniams ir mokytojams vykti į olimpiadas, konkursus, varžybas, pažintines ekskursijas, 

kvalifikacinius renginius, vadovėliams ir mokymo priemonėms vežti ir kt.) tik laisvu nuo mokinių 

vežiojimo pagal specialų maršrutą laiku. 

32. Mokyklinio ar geltonojo autobuso saugojimo, techninės priežiūros, naudojimo tvarką 

nustato Mokyklos direktorius. 

33. Išimties tvarka, jeigu nepakanka specialaus reiso, kuriuo važiuoja mokyklinis ar 

geltonasis autobusas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės 

administracija) arba Mokykla gali sudaryti viešųjų paslaugų teikimo sutartį su privačiu vežėju 

konkurso būdu. 

34. Išimties tvarka, Mokyklos vaiko gerovės komisijos sprendimu, Mokykla gali  sudaryti 

sutartį su tėvais (globėjais) dėl kuro kompensavimo šiais atvejais: 

34.1. kai nėra galimybės vežioti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, kuriems 

yra nesaugu važiuoti mokykliniu ar geltonuoju autobusu; 

34.2. kai ekonomiškai naudingiau sudaryti sutartį su tėvais/globėjais/rūpintojais, negu 

kompensuoti važiavimo išlaidas kiekvienam mokiniui. 

35. Mokiniams, kuriems reikia laukti mokyklinio ar geltonojo autobuso po pamokų ar kitų 

renginių, yra organizuojama popamokinė veikla (socialinės veiklos grupėse, neformalaus švietimo 

užsiėmimai, individualūs korekciniai užsiėmimai). 

36. Lydintis darbuotojas vežantis mokinius pagal nustatytus maršrutus  mokykliniu ar 

geltonuoju autobusu kiekvieną mokymosi dieną fiksuoja vežamų mokinių lankomumą  (priedas Nr. 

2). 

37. Lydintis darbuotojas užpildytą vežiojamų mokinių lankomumo apskaitos formą iki 

kiekvieno mėnesio 5 dienos pateikia  atsakingam už organizuotą mokinių vežimą atsakingam 

Mokyklos darbuotojui. 

 

III. VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS 

 

38. Savivaldybė kompensuoja visas važiavimo išlaidas: 

38.1. kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems mokiniams darbo dienomis važiuojantiems į 

Mokyklą iki 40 kilometrų ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu (priemiestinio) 

reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais 

traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais;  

38.2. Mokyklos bendrabutyje gyvenantiems mokiniams, važiuojantiems mokinio 

pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo 

reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo keltais. 

39. Už organizuotą mokinių vežimą atsakingas Mokyklos darbuotojas iki kiekvienų metų 

rugsėjo 10 d. pateikia mokinių sąrašus, patvirtintus mokyklos direktoriaus Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriui. Pateikiamuose 

sąrašuose turi būti nurodyta: mokinio vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, važiavimo maršrutas, 

mokinio pažymėjimo numeris. Pasikeitus duomenims, sąrašai tikslinami iki kiekvieno mėnesio 10 

dienos. 

40.   Už organizuotą mokinių vežimą atsakingas Mokyklos darbuotojas iki kiekvienų metų 

rugsėjo 10 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento 

Švietimo skyriui pateikia sudarytus specialius reisus, vežiojamų mokinių skaičių, nurodo mokinio 

vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir klasę. 

41. Už sąrašuose įrašytų duomenų teisingumą atsako Mokyklos direktorius.  

42. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys naudotis keleivinio transporto 

išlaidų kompensavimu, mokslo metų pradžioje arba vaikui pradėjus lankyti Mokyklą, pateikia 

prašymą Mokyklos direktoriui, kuriame nurodo vaiko vardą, pavardę, važiavimo maršrutą,  banko 

pavadinimą ir sąskaitos numerį, prie prašymo prideda mokinio pažymėjimo kopiją. 



 

 

43. Mokinys arba mokinio tėvai perka važiavimo keleiviniu transportu bilietus ir, mėnesiui 

pasibaigus (iki einamojo mėnesio 5 dienos), važiavimo bilietus (mokinio pažymėjime nurodytu 

maršrutu), pateikia klasės vadovui. Važiavimo bilietuose turi būti nurodytas važiavimo maršrutas, 

data ir laikas, negali būti taisymų. 

44. Klasės vadovas atsako už savo klasės mokinio pateiktų bilietų teisingą apskaitą ir 

sutvarkytus bilietus už praėjusį mėnesį pateikia  už organizuotą mokinių vežimą atsakingam 

Mokyklos darbuotojui  (iki einamojo mėnesio 5 dienos). 

45. Atsakingas už organizuotą mokinių vežimą Mokyklos darbuotojas: 

45.1. pagal pateiktus bilietus užpildo Mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą važiavimo 

išlaidų apskaitos lentelės formą (priedas Nr. 3), kurioje nurodoma: mokinio vardas, pavardė, 

kelionės maršrutas ir kompensuotinas sumos dydis; 

45.2. užpildo mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą ataskaitos formą apie važiavimo 

išlaidų kompensavimą (priedas Nr.4) ir iki kiekvieno mėnesio 10 dienos pateikia mokyklos 

specialistui. 

45.3. Bilietų originalus, važiavimo išlaidų apskaitos lentelę, ataskaitą apie važiavimo išlaidų 

kompensavimą pateikia mokyklos specialistui iki kiekvieno mėnesio 10 dienos. 

46. Mokyklos specialistas: 

46.1. pasibaigus ataskaitiniam kalendoriniam mėnesiui, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 

d., pateikia Klaipėdos miesto Savivaldybės administracijai patvirtintas mokyklos direktoriaus 

paraiškas kompensacijai gauti. 

46.2. gautas išlaidų kompensavimui skirtas lėšas išmoka mokinių  tėvams (globėjams, 

rūpintojams), į nurodytą asmeninę sąskaitą. 

46.3. saugo važiavimo išlaidų apskaitos lenteles su bilietų originalais, kaip pirminius išlaidų 

kompensavimo dokumentus. 

47. Lėšos, reikalingos važiavimo išlaidoms kompensuoti, skiriamos Mokyklai 

kalendoriniams metams. 

48. Mokyklai lėšos, reikalingos transporto priemonei išlaikyti, vairuotojo darbo užmokesčiui 

ir įnašams socialiniam draudimui, skiriamos iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų 

kalendoriniams metams. 

49. Lėšos, reikalingos važiavimo išlaidoms kompensuoti pagal sudarytas sutartis su 

viešosios paslaugos teikėjais ar tėvais (globėjais), skiriamos pagal sutartinius įsipareigojimus.  

50. Lėšos, reikalingos važiavimo išlaidoms kompensuoti, kai tėvai ar globėjai veža 

mokinius, kuriems yra nesaugu važiuoti mokykliniu ar geltonuoju autobusu, pagal sudarytas 

sutartis, apskaičiuojamos pagal formulę: X/10 (10 km 1 l kuro) = 1 km vežimo kaina, kur X – 

benzino, dyzelino, dujų rinkos kaina. 

51. Kiekvieno mėnesio paskutinę mokymosi dieną klasių vadovai užpildo mokinių 

lankomumo apskaitos lapą dėl kuro kompensavimo tėvams (globėjams) (priedas Nr. 5) ir pateikia  

suderinti atsakingam už organizuotą mokinių vežimą Mokyklos darbuotojui, kuris iki kiekvieno 

mėnesio 5 dienos pateikia mokyklos specialistui. 

52. Mokyklos specialistas suderinus su Mokyklos direktoriumi atsiskaito už gautų 

asignavimų panaudojimą teisės aktų nustatyta tvarka.  

 

IV. MOKINIŲ VEŽIOJIMĄ ORGANIZUOJANČIŲ IR VYKDANČIŲ 

DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

53. Mokyklos direktorius:  

53.1. išsiaiškina mokinių vežiojimo poreikius, nustato mokinių instruktavimo tvarką, tvirtina 

maršrutus, grafikus, sustojimo vietas, mokykliniais autobusais vežamų mokinių sąrašus, prireikus 

juos koreguoja;  

53.2. tvirtina mokyklinio autobuso vairuotojo pareiginį aprašą, nustato jo instruktavimo 

tvarką; 

53.3.  skiria mokinius lydintį asmenį, nustato jo funkcijas, teises ir pareigas; 



 

 

53.4. skiria už organizuotą mokinių vežimą atsakingą darbuotoją, nustato jo funkcijas, teises 

ir pareigas; 

53.5. užtikrina mokinių ir jų tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimą apie mokyklinio autobuso 

maršrutus, grafikus, sustojimo vietas, mokinių elgesį važiuojant, sustojus, neatvykus mokykliniam 

autobusui, ir informacijos viešinimą mokyklos informavimo priemonėse (interneto svetainėse,  

naudojamo elektroninio dienyno atitinkamose skiltyse, skelbimų lentose ir kt.); 

53.6. užtikrina anksti į Mokyklą atvežamų ir laukiančių pamokų pradžios mokinių ir 

mokinių, laukiančių mokyklinio autobuso po pamokų ar kitų renginių, užimtumą, atsako už jų 

saugumą; 

53.7. kontroliuoja mokinių vežiojimo kokybę, nedelsdamas reaguoja į  mokinių vežiojimo 

mokykliniu autobusu trūkumus ir juos šalina. 

53.8. kasmet analizuoja ir vertina mokinių vežiojimo mokykliniais autobusais poreikio 

tenkinimą, kokybę, mokinių saugumo užtikrinimą, priima sprendimus dėl mokinių vežiojimo 

gerinimo.  

54. Už organizuotą mokinių vežimą atsakingas darbuotojas vykdo mokyklos direktoriaus 

nustatytas funkcijas, palaiko nuolatinį ryšį tarp vairuotojo, mokinius lydinčio darbuotojo, mokinių, 

tėvų (globėjų/rūpintojų) ir Mokyklos, sprendžia kasdienius klausimus ir aiškinasi nenumatytas 

situacijas. 

55. Vairuotojas vežioja mokinius vadovaudamasis Kelių eismo taisyklėmis, vairuotojo 

pareiginiu  ir šiuo Aprašu. Jis privalo nedelsdamas informuoti Mokyklos direktorių ir/ar už 

organizuotą mokinių vežimą atsakingą darbuotoją apie visas iškilusias mokinių vežiojimo 

problemas (maršrutų organizavimo, autobuso techninio aptarnavimo ir remonto, techninės apžiūros, 

grafiko, mokinių elgesio, jų punktualumo ir t. t.). 

56. Vairuotojas ir mokinius lydintis darbuotojas, vykdydami mokinių vežiojimą, turi:  

56.1. kultūringai ir mandagiai elgtis;  

56.2. prižiūrėti, kad mokiniai saugiai įliptų į transporto priemonę ir išliptų iš jos, naudotųsi 

įrengtomis prisegimo sistemomis; 

56.3. stebėti, kad mokiniai nešiukšlintų, netriukšmautų, užkirsti kelią drausmės pažeidimams 

ir patyčioms; 

56.4. išlipantiems mokiniams, kurie namo, tėvų (globėjų/rūpintojų) prašymu turi teisę eiti 

savarankiškai, priminti, kad į kitą kelio (gatvės) pusę jie eitų tik nuvažiavus autobusui ir tik pėsčiųjų 

perėjoje, o jei jos nėra, stačiu kampu, įsitikinę, kad arti nėra važiuojančių transporto priemonių; 

56.5. užtikrinti, kad mokyklinio autobuso salone vežant mokinius nebūtų vežama jokių 

krovinių, aštrių ar sunkių daiktų, kurie sukeltų pavojų staigiai stabdant ar eismo įvykio metu, bei 

kad nebūtų vežami pašaliniai asmenys arba daugiau mokinių, negu mokykliniame autobuse yra 

sėdimų vietų. 

57. Mokyklinio autobuso vairuotojas, vykdydamas pareigas, už įvykio keliuose padarinius 

atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Žala, padaryta mokinio ar kito keleivio 

sveikatai, gyvybei vežimo metu, atlyginama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

58. Mokyklinio autobuso vairuotojui ir mokinius lydinčiam darbuotojui, už organizuotą 

mokinių vežimą atsakingam darbuotojui ir Mokyklos direktoriui drausminės nuobaudos dėl jų 

pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo skiriamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

59. Mokyklos įgalioti darbuotojai atsako: 

59.1. už pirminių išlaidų kompensavimo dokumentų ir ataskaitų teisingumą, pagrįstumą bei 

kompensacijų išmokėjimą nustatytu laiku; 

59.2. už biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitos teisingumą bei pateikimą nustatytu 

laiku.  



 

 

60. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų ir turto departamento Finansų 

skyrius atsako už ataskaitose nurodytų kompensavimo lėšų pervedimą nustatytu laiku. 

61. Mokinių vežiojimą koordinuoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo 

ir kultūros departamento Švietimo skyrius.  

62. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktorius ir atsiskaito Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai reglamento nustatyta tvarka. 

_______________________ 

 

Parengė: 

socialinė pedagogė  

Liana Paulauskienė 

 

SUDERINTA: 

Neformalaus švietimo ir socializacijos skyriaus vedėja 

Tatjana Abramova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priedas Nr. 3 

Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos  

mokinių važiavimo išlaidų apskaitos lentelė 

už 20__ m. _____________mėnesį 

 

 
Eil. 

Nr. 

Pavardė, vardas Kelionės maršrutas Data Bilietų 

skaičius 

Bilieto 

kaina 

Suma 

Lt 

       
       
   IŠ VISO:    

 

 

 

Direktorius      Vardas, pavardė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengėjo vardas, pavardė, tel. Nr. 

 

 



 

 

Priedas Nr. 4 

 

Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos 

mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo ataskaita 

už 20__ m. _______________ mėnesį 

 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Važiavimo maršrutas Suma 

    

    

Iš viso:  

  

 

 

 

 

Direktorius      vardas, pavardė 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengėjo vardas, pavardė, tel. Nr. 
 

 


