
 
 

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 

DĖL NEMOKAMO MOKINIŲ VEŽIMO VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESČIO) 

REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS  

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 

 

2020 m. rugsėjo 25 d. Nr. TS-226 

Kėdainiai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio                    

33 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 

transporto lengvatų įstatymo  5 straipsnio 8 dalimi, Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių 

transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 3-457 

„Dėl Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, 

kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Kėdainių rajono savivaldybės taryba 

n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti, kad visi mokiniai vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus 

susisiekimo maršrutais Kėdainių rajono savivaldybėje vežami nemokamai. 

2. Pakeisti Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų mokinių vežimo organizavimo ir 

važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kėdainių rajono savivaldybės 

tarybos 2013 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. TS-328 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 

mokyklų mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama). 

3. Kompensuoti iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų uždarosios akcinės 

bendrovės „Kėdbusas“ išlaidas, patirtas dėl nemokamo mokinių vežimo vietinio (miesto ir 

priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusais.  

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. lapkričio 1 d. 
 

 

 

Savivaldybės meras                    Valentinas Tamulis

  
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

          



PATVIRTINTA 

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 

2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. TS-226  

 

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKINIŲ VEŽIMO 

ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo 

išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kėdainių rajono 

savivaldybės (toliau – Savivaldybė) švietimo, vaikų globos įstaigose, vaikų socializacijos 

centruose ir profesinio mokymo įstaigų mokinių vežimo organizavimą ir važiavimo išlaidų 

kompensavimą. 

2. Pagrindinės sąvokos: 

2.1. mokykla – švietimo įstaiga, juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar 

kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio 

pagrindinė veikla yra formalusis arba (ir) neformalusis švietimas;  

2.2. mokyklinis autobusas – skiriamaisiais ženklais paženklintas autobusas, vežantis 

vaikus (mokinius) specialiaisiais maršrutais; 

2.3. vežėjas – įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius; 

2.4. tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusai – kelių transporto priemonės, 

vežančios keleivius pagal patvirtintus tvarkaraščius nustatytais maršrutais daugiau kaip per 

dviejų savivaldybių teritorijas; 

2.5. vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusai – kelių transporto 

priemonės, vežančios keleivius pagal patvirtintus tvarkaraščius nustatytais priemiestiniais 

maršrutais ne daugiau kaip per dviejų gretimų savivaldybių teritorijas; 

2.6. vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusai – kelių transporto priemonės, 

vežančios keleivius pagal patvirtintus tvarkaraščius miesto maršrutais, kuriuos nustato 

savivaldybė; 

2.7. tėvų (globėjų, rūpintojų) transportas – fiziniam asmeniui, sudariusiam sutartį su 

švietimo, vaikų globos įstaiga dėl mokinio (-ių) vežimo, priklausantis automobilis. 

2.8. visuomeninis transportas – kelių transporto priemonė, vežanti keleivius pagal 

patvirtintus tvarkaraščius. 

Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir kituose teisės aktuose. 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ VEŽIMO ORGANIZAVIMAS  
 

3. Mokiniai į mokyklą vežami visuomeniniu transportu mokinio pažymėjime nurodytu 

maršrutu, mokykliniu autobusu arba kitu transportu. Į mokyklą ir atgal privalo būti vežami 

kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenantys mokiniai, kurie 

mokosi pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į 

mokyklą gali būti vežami mokykliniais autobusais. 

4. Mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į mokyklą 

mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo ar bendrojo ugdymo programas (negali savarankiškai 

vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežimas į mokyklą ir atgal 

organizuojamas savivaldybės tarybos  nustatyta tvarka ir atvejais. 

5. Profesinio mokymo įstaigų mokiniai, kurie mokosi pagal pirminio profesinio mokymo 

programas, ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniai į mokyklą vežami vietinio (miesto, 



priemiestinio) ir (ar) tolimojo susisiekimo transportu.  

6. Mokiniai mokykliniais autobusais vežami pagal Kėdainių rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus patvirtintus tvarkaraščius.  

7. Mokiniai į mokyklą ir atgal į namus gali būti vežami: 

7.1. vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais; 

7.2. vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais; 

7.3. tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais;  

7.4. kitų vežėjų transportu; 

7.5. mokykliniais autobusais; 

7.6. nesant galimybės mokinius vežti į mokyklas mokykliniu autobusu, vietinio 

(priemiestinio ir miesto), tolimojo susisiekimo ar kitų vežėjų autobusais – tėvų (globėjų, 

rūpintojų) transportu. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS 
 

8. Savivaldybė visas važiavimo išlaidas kompensuoja: 

8.1. visiems mokiniams, važiuojantiems vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus 

susisiekimo maršrutais Kėdainių rajono savivaldybėje; 

8.2. mokiniams, važiuojantiems tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais –

priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų 1−12 klasių 

(gimnazijų 1−4 klasių), profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų 

mokiniams, šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą ar įstaigą iki 40 km 

ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu; neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams 

ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis;  

8.3. mokiniams, važiuojantiems tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais – vaikų 

globos įstaigose, vaikų socializacijos centruose, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio 

mokymo įstaigų bendrabučiuose gyvenantiems mokiniams, važiuojantiems mokinio pažymėjime 

nurodytu maršrutu; 

8.4. mokiniams, važiuojantiems tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais į 

neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus (Kėdainių rajono savivaldybėje), kuriuos vykdo 

švietimo teikėjai, įgyvendinantys programas neformaliojo vaikų švietimo lėšomis, turintys teisę 

vykdyti šią veiklą ir registruoti švietimo ir mokslo institucijų registre. 

9. Mokiniai, nurodyti šio Aprašo 8.1 punkte, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus 

susisiekimo autobusais visomis dienomis važiuoja įsigiję vienkartinį bilietą su 100 procentų 

nuolaida. 

10. Mokiniai, nurodyti šio Aprašo 8.2–8.4 punktuose, įsigyja vienkartinius važiavimo 

bilietus, kurių įsigijimo išlaidas Savivaldybė kompensuoja bilietus pateikus švietimo ar socialinei 

įstaigai. 

11. Esant Aprašo 7.6 punkte nurodytoms aplinkybėms, tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia 

prašymą švietimo ar socialinei įstaigai, kuri apskaičiuoja kompensavimo išlaidas pagal 

patvirtintas vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų bilietų 

kainas. 

12. Visos įstaigos kiekvienų mokslo metų pradžioje iki rugsėjo 25 d. Savivaldybės 

administracijos Statybos ir turto skyriui pateikia mokinių, turinčių teisę į važiavimo išlaidų 

kompensavimą, sąrašus, patvirtintus įstaigos vadovo. Juose turi būti nurodytas vežėjas, autobuso 

maršrutas, mokinio gyvenamoji vieta, važiavimo maršrutas, kelionių skaičius per mėnesį. 

Pasikeitus duomenims, sąrašai tikslinami. 

13. Lėšos mokinių tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais važiavimo išlaidoms, kitų 

vežėjų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) išlaidoms kompensuoti pervedamos švietimo ir socialinėms 

įstaigoms pagal pateiktas paraiškas.  

14. Su švietimo įstaigomis, kurių steigėja nėra savivaldybė, sudaromos sutartys dėl 



mokinių  važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais išlaidų kompensavimo. 

15. Vežėjų išlaidos, susijusios su lengvatų taikymu, kompensuojamos pagal su jais 

sudarytas sutartis iš Savivaldybės biudžeto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Mokyklos vadovas atsako už mokinių vežimo, atsiskaitymo su vežėjais, vidaus 

kontrolės procedūrų organizavimo bei tikslingo važiavimo išlaidų planavimo ir panaudojimo 

teisėtumą. 

17. Dokumentai, susiję su mokinių vežimo organizavimu ir važiavimo išlaidų 

kompensavimu (mokinių sąrašai, vienkartinių važiavimo bilietų originalai, paraiškos ir kt.) 

saugomi įstaigoje teisės aktų nustatyta tvarka. 

18. Mokinių važiavimo išlaidų kontrolė vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka.   

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


