
 

                     PATVIRTINTA 

            Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos 

                  direktoriaus 2014-08-29 įsakymu Nr. V-342 

 

ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ VAŽIAVIMO 

IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

Važiavimo išlaidų kompensavimas Alytaus Panemunės pagrindinėje mokykloje 

vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu, Alytaus miesto 

savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. Nr. T-186 sprendimu „Dėl Alytaus miesto 

savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų, VŠĮ Alytaus jaunimo centro ir Alytaus profesinio 

rengimo centro mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Alytaus 

miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. Nr. T-259 sprendimu „Dėl Alytaus miesto 

savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimu Nr. T-186 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės 

švietimo biudžetinių įstaigų, VŠĮ Alytaus jaunimo centro ir Alytaus profesinio rengimo centro 

mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 2 punkto pakeitimo“ ir kitais teisiniais 

norminiais aktais. 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis aprašas reglamentuoja Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos mokinių, 

gyvenančių kitose savivaldybėse ir važinėjančių iš kitų savivaldybių darbo dienomis į mokyklą iki 

40 km. vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus 

susisiekimo autobusais, naudojant šiems tikslams skiriamas valstybės ir savivaldybės biudžetų 

lėšas. 

2. Važiavimo išlaidos kompensuojamos: 

2.1. kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1-8 

klasių mokiniams, jei Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla yra artimiausia atitinkamą 

bendrojo ugdymo programą vykdanti mokykla. 

2.2. kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems 9-10 klasių mokiniams. 

 

VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKA 

 

 3. Kiekvienų naujų mokslo metų pradžioje pagal klasių mokytojų ir auklėtojų 

pateiktus mokinių sąrašus sudaromas mokinių, kuriems priklauso  važiavimo išlaidų 

kompensavimas, sąrašas. 

 4. Mokinys, mokslo metų eigoje pakeitęs gyvenamąją vietą ir persikėlęs gyventi į 

kitą savivaldybę, turi pristatyti mokyklos administracijai pažymą apie asmens deklaruotą 

gyvenamąją vietą arba pažymą iš seniūnijos, nurodančią nuolatinę mokinio gyvenamąją vietą. 

 5. Mokinys, važinėjantis iš kitos savivaldybės į mokyklą, privalo: 

5.1. į mokyklą ir iš jos mokslo dienomis važinėti vietinio (priemiestinio) reguliaraus 

susisiekimo autobusais arba tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais; 

 5.2. užtikrinti, kad važiavimo biliete ar kitame važiavimo išlaidas pateisinančiame 

dokumente  būtų  nurodytas maršrutas, kaina, pirkimo laikas ir data; 

 5.3. važiavimo bilietus pagal nustatytą formą suklijuoti ir iki direktoriaus įsakyme 

nurodyto termino (t.y. iki naujo mėnesio 5 d. imtinai) pristatyti klasės mokytojai, auklėtojai. 

 6. Mokiniams, nepateikusiems važiavimo bilietų iki direktoriaus įsakyme nurodytos 

dienos be pateisinamos priežasties (liga, nelaimingas atsitikimas, gaisras, artimųjų mirtis, 

nenugalimoji jėga ir pan.), kompensacija už praėjusius mėnesius neperskaičiuojama ir nemokama.

 7. Mokinio tėvai, kurių vaikas pirmą kartą neša važiavimo bilietus, turi užpildyti 



prašymą, nurodyti vieno iš tėvų, globėjų arba savo vaiko, jei jam yra 16 metų, sąskaitos numerį, 

asmens kodą, banko pavadinimą. 

 8. Klasės mokytojas, auklėtojas privalo: 

 8.1. suteikti visą reikiamą informaciją mokiniams ir jų tėvams apie važiavimo 

išlaidų kompensavimą; 

 8.2. pagal pateiktus mokinio, auklėtinio važiavimo  bilietus ar kitus važiavimo 

išlaidas pateisinančius dokumentus  patikrinti, ar tomis dienomis, kada vyko  ugdymo procesas, 

mokinys buvo mokykloje ir dalyvavo ugdymo procese; 

 8.3. patikrintus mokinio važiavimo  bilietus ar kitus važiavimo išlaidas 

pateisinančius dokumentus patvirtinti savo parašu ir pristatyti iki direktoriaus įsakyme nurodyto 

termino (t.y. iki naujo mėnesio 5d. imtinai) direktoriaus įsakymu paskirtam už mokinių važiavimo 

išlaidų kompensavimo apskaitą atsakingam asmeniui. 

 9. Direktoriaus įsakymu paskirtas už mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo 

apskaitą atsakingas asmuo privalo: 

 9.1. iš mokytojų, auklėtojų gautus mokinių važiavimo bilietus ar kitus važiavimo 

išlaidas pateisinančius dokumentus patikrinti, perskaičiuoti sumas, sudaryti atnešusių važiavimo 

bilietus mokinių sąrašą, jame  nurodyti mokinio eilės numerį, vardą ir pavardę, klasę, gyvenamąją 

vietą, atstumą iki mokyklos,  kelionės maršrutą, pateiktų apmokėti bilietų ar kitų važiavimo 

išlaidas pateisinančių dokumentų skaičių ir kompensacijos sumą; 

 9.2. pateikti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui nustatytos 

formos mokinių važiavimo išlaidų ataskaitą; 

9.3. pateikti mokyklos buhalterijai važiavimo išlaidų kompensavimo suvestinę. 

10. Vyriausiasis buhalteris, pasibaigus mėnesiui, privalo  pateikti paraišką Alytaus 

miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriui dėl lėšų, reikalingų mokinių važiavimo 

išlaidoms kompensuoti, gavimo ir gavęs lėšas pagal pateiktą kiekvieno mėnesio važiavimo išlaidų 

kompensavimo suvestinę per 10 dienų pervesti jas į gavėjų (mokinių tėvų, kitų teisėtų mokinių 

atstovų arba mokinių nuo 16 m. amžiaus) sąskaitas. 

  11. Mokykla neatsako už nesąžiningai pateiktus važiavimo bilietus ar kitus 

važiavimo išlaidas pateisinančius dokumentus, klaidingai pateiktas sąskaitas ar kitus duomenis. 

 

___________________________________ 

 

 

 


