
 

VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO MOKINIAMS  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

               1. Mokinių važiavimo išlaidas į progimnaziją  ir iš jos vietinio (priemiestinio) 

reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais 

traukiniais kompensuoja Švenčionių rajono savivaldybės administracija. 

               2. Švenčionių rajono savivaldybės administracija kompensuoja visas važiavimo 

išlaidas keleiviniu transportu: 

               2.1. kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems:  

               2.1.1. mokyklų mokiniams, jų darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą ir atgal iki 40 

km. ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu;  

               2.1.2 neformaliojo švietimo įstaigas lankantiems mokyklos mokiniams jų mokymosi 

dienomis įstaigoje iki 40 km. ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu; 

        2.1.3. profesinio mokymo įstaigų mokiniams šių įstaigų darbo dienomis 

važiuojantiems į įstaigą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu; 

        2.2. miestuose gyvenantiems ugdymo programas tautinių mažumų kalbomis 

vykdančių mokyklų mokiniams, šių m darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą iki 40 km ir atgal 

mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu, jei miesto, kuriame gyvena mokinys, mokyklose ugdymo 

procesas neorganizuojamas tautinės mažumos kalba;  

       2.3. miestuose gyvenantiems mokyklų mokiniams, kurie, pasikeitus jų gyvenamajai 

vietai per mokslo metus, vyksta mokytis į kitą rajono savivaldybės miestą, bet ne ilgiau, kaip iki 

mokslo metų pabaigos;  

       2.4. miestuose gyvenantiems mokyklų mokiniams, kuriems mokytis kito miesto 

mokykloje rekomenduoja Švenčionių rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisija ar tokį 

įpareigojimą skiria teismas; 

        2.5. miestuose gyvenantiems profesinio mokymo įstaigų, esančių kaimiškose 

vietovėse, mokiniams, šių įstaigų darbo dienomis važiuojantiems į įstaigą  iki 40 km ir atgal 

mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu; 

        2.6. vaikų globos įstaigose, profesinio mokymo įstaigų bendrabučiuose gyvenantiems 

mokiniams,  važiuojantiems mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu. 

                3. Švenčionių rajono savivaldybės administracija nustatyta tvarka kompensuoja visas 

važiavimo išlaidas: 

                3.1. vežėjams už nemokamą mokinių vežimą mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu.  

                3.2. mokykloms už mokamą mokinių važiavimą pagal kelionės bilieto kainą. 

                4. Vežėjams Švenčionių rajono savivaldybės administracija išmokamos 

kompensuotinos sumos už mokinių nemokamą važiavimą keleiviniu transportu yra 

apskaičiuojamos ir apmokamos atsižvelgiant į kompensuojamą maršruto ilgį, faktinių kelionių 

skaičių per mėnesį pagal mokyklos lankomumą, nustatytą keleivių vežimo vietinio 

(priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu tarifą. 

 

II. MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS RAJONO VEŽĖJAMS 

 

        5. Kasmet, iki mokslo metų pradžios (rugsėjo 1 d.), Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija pateikia mokyklai patvirtintus  vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo 

maršrutų (toliau – Maršrutas) sąrašus bei mokinių važiavimo maršrutais kompensuojamus atstumus. 

                    6. Kasmet, iki rugsėjo 15 d. mokyklos progimnazijos direktoriaus paskirtas darbuotojas 

sudaro mokinių, turinčių teisę į nemokamą važiavimą keleiviniu transportu sąrašus, kuriuos 

patvirtina progimnazijos direktorius, ir juos pateikia rajono vežėjams bei Švenčionių rajono 

savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriui; 

      7. Vežėjai iki rugsėjo 20 d., pagal progimnazijos  direktoriaus patvirtintus mokinių, 

turinčių teisę į nemokamą važiavimą keleiviniu transportu, sąrašus, užpildo ir perduoda 



progimnazijai nuolatinius vardinius Mokinio nemokamo važiavimo bilietus, galiojančius 

einamaisiais mokslo metais.  

             8. Per mokslo metus atsiradus pasikeitimams, mokykla sąrašus tikslina ir patikslintus 

pateikia Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui bei vežėjams. 

             9. Pasibaigus ataskaitiniam kalendoriniam mėnesiui, per 5 dienas progimnazijos 

atsakingas asmuo sudaro ir pateikia vežėjams direktoriaus patvirtintą mokinių nemokamo 

važiavimo keleiviniu transportu ataskaitą (forma pateikta, užpildomos 1-9 grafos). 

             10. Lėšų pervedimą vežėjams už mokinių nemokamo pavėžėjimo paslaugas atlieka 

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius pagal Švietimo ir 

Ekonomikos ir turto valdymo skyrių suderintas gautas vežėjų nemokamo važiavimo ataskaitas ir 

sąskaitas. 

 

III. MOKINIŲ VAŽIAVIMAS KITŲ VEŽĖJŲ KELEIVINIU TRANSPORTU 

 

               11. Mokiniai važiuoti kitų vežėjų keleiviniu transportu gali nemokamai pagal trišalę 

sutartį, sudarytą tarp Vežėjo, Mokyklos ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijos. Už 

sutarčių sudarymą ir jų vykdymą atsakinga Mokykla. 

               12. Mokykla, pasibaigus ataskaitiniam kalendoriniam mėnesiui, per 5 dienas sudaro ir 

pateikia vežėjams mokyklos direktoriaus patvirtintą Mokinių nemokamo važiavimo keleiviniu 

transportu ataskaitą (forma pateikta, pildomos 1-9 grafos). 

              13. Lėšas už mokinių pavėžėjimą vežėjams perveda Švenčionių rajono savivaldybės 

administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius vadovaujantis „Važiavimo išlaidų 

kompensuojamo mokiniams ir vaikų globos įstaigų gyventojams tvarkos aprašu“.  

              14. Mokiniai važiuoti kitų vežėjų keleiviniu transportu gali pirkdami važiavimo 

bilietus: 

              14.1 Mokyklos direktoriaus paskirtas atsakingas darbuotojas 

              14.1.1. Ištiria mokinių važiavimo perkant bilietus poreikį; 

              14.1.2. Sudaro sąrašą nurodant mokinius, jų gyvenamąją vietą, važiavimo maršrutus, 

atstumus, suderint1 su vežėju važiavimo kainą; 

              14.1.3. Veda ir tvarko važiavimo bilietų apskaitą; 

              14.1.4. Pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui užpildo Mokinių turinčių teisę į išlaidų 

kompensaciją dėl mokamo važiavimo keleiviniu transportu ataskaitą ir iki sekančio mėnesio 8 

dienos pateikia ją Švenčionių rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriui. 

              14.2. Lėšų pavedimą vežėjams ir mokėjimą vykdo Švenčionių rajono savivaldybės 

administracijos. Buhalterinės  apskaitos skyrius vadovaujantis „Važiavimo išlaidų 

kompensuojamo mokiniams ir vaikų globos įstaigų gyventojams tvarkos aprašu“. 

 

IV. MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS KITU TRANSPORTU  

 

   15. Išimties atvejais, neesant galimybės mokiniams važiuoti keleiviniu transportu 

Švenčionių rajono savivaldybės direktoriaus sprendimu gali būti kompensuojamos Mokinių 

važiavimo išlaidos tėvams ir kitiems asmenims. 

 16. Tėvai (globėjai) iki rugsėjo 1d. kreipiasi į Švenčionių rajono savivaldybės 

direktorių su prašymu dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo nuosavu transportu.  

 17. Progimnazijos atsakingas asmuo, gavęs  Švenčionių rajono savivaldybės 

direktoriaus įsakymą dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo nuosavu transportu, 

parengia mokinių sąrašus.  

 18. Progimnazijos atsakingas asmuo, pasibaigus ataskaitiniams mėnesiui iki kito 

mėnesio 8 d. pateikia rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto 

skyriui suderinti ataskaitas dėl mokinių pavėžėjimo išlaidų kompensavimo  pagal nustatytą 

tarifą, nuvažiuotą atstumą bei faktinių kelionių skaičių per mėnesį (pagal įstaigos lankomumą) 

 

                19. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos išmokamos kompensuojamos 

sumos už Mokinių važiavimą kitu transportu apskaičiuojamos ir apmokamos atsižvelgiant į 



kompensuojamą maršruto ilgį, faktinių kelionių skaičių per mėnesį pagal mokyklos lankomumą, 

nustatytą keleivio vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu tarifą. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

              20. Už šiame Apraše nurodytų dokumentų pateikimą nustatytais terminais, teikiamų 

dokumentų teisingumą ir teisingą apskaitos vedimą Mokyklos atsakingi darbuotojai atsako 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

    

 


