MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MOKSLEIVIŲ VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS
2006 m. gruodžio 8 d. Nr. 1-932
Marijampolė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin. 1994, Nr. 55-1049,
2000, Nr. 91-2832, 2003, Nr. 17-704, Nr. 28-1124, Nr. 73-3357, Nr. 104-4636, 2004, Nr. 134-4839,
2005, Nr. 57-1941, 2006, Nr. 82-3251) 17 straipsnio 49 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo
įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593, 2003, Nr. 63-2853, 2004, Nr. 103-3755) 36 straipsniu, 59
straipsnio 2 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo (Žin.,2000, Nr. 32890) 6 straipsniu ir atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 200611-16 teikimą 17A-2152-(6.48), Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1.Patvirtinti Moksleivių, gyvenančių kaimo teritorijoje ir lankančių bendrojo lavinimo
mokyklas, papildomo ir profesinio mokymo įstaigas, vežiojimo organizavimo tvarką (pridedama).
2.Įpareigoti švietimo įstaigų vadovus organizuoti moksleivių vežiojimą pagal pateiktą tvarką
ir vykdyti vežiojimo išlaidų apskaitą.
3. Tvarka įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 dienos.
4. Laikyti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 17d.
sprendimą Nr. 1-431 „Dėl moksleivių vežiojimo organizavimo tvarkos“.
Savivaldybės meras

Vidmantas Brazys
______________
PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės tarybos
2006-12-08 sprendimu Nr.1-932

MOKSLEIVIŲ, GYVENANČIŲ KAIMO TERITORIJOJE IR LANKANČIŲ
BENDROJO
LAVINIMO MOKYKLAS, PAPILDOMO IR PROFESINIO MOKYMO
ĮSTAIGAS, VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMO TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ši Tvarka (toliau-Tvarka) nustato vežiojimo organizavimą Marijampolės savivaldybės
švietimo įstaigų moksleiviams, išlaidų apskaitą ir atskaitomybę.
2. Vežiojimas organizuojamas važiuojant vietinio (priemiestinio) ir tolimo reguliaraus
susisiekimo autobusais ir keleiviniais traukiniais.
II. TVARKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS
Vežėjas - įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius bei
bagažą.
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Tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusai – kelių transporto priemonės, vežančios
keleivius pagal patvirtintus tvarkaraščius nustatytais maršrutais daugiau kaip per dviejų
savivaldybių (neįskaitant miestų savivaldybių) teritorijas.
Vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusai – kelių transporto priemonės,
vežančios keleivius pagal patvirtintus tvarkaraščius miesto maršrutais, kuriuos nustato
savivaldybės.
Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusai – kelių transporto priemonės,
vežančios keleivius pagal patvirtintus tvarkaraščius nustatytais priemiestiniais maršrutais ne
daugiau kaip per dviejų gretimų savivaldybių (neįskaitant miesto savivaldybių)
teritorijas.
Vietinio susisiekimo traukiniai – paprasti keleiviniai traukiniai, kursuojantys Lietuvos
Respublikos teritorijoje.
Bendrojo lavinimo mokyklos – darželiai-mokyklos, pradinės, pagrindinės, jaunimo,
vidurinės mokyklos, gimnazijos, internatinės mokyklos, vaikų globos namai, specialieji vaikų
globos ir auklėjimo namai.
Papildomojo ugdymo įstaigos – meno (muzikos, dailės), sporto, technikos bei kitokio
profilio mokyklos ir centrai.
Profesinio mokymo įstaigos – profesinės mokyklos, profesinio rengimo centrai ir jų
gimnazijų skyriai.
III. VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMAS
3. Moksleivių vežiojimą į mokyklą ir iš jos organizuoja ugdymo įstaiga, kurioje jie ugdomi,
vadovaudamasi teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Sutartį su vežėjais pasirašo ugdymo įstaigos vadovas.
5. Moksleiviai į ugdymo įstaigas ir iš jos vežiojami vietinio (priemiestinio) reguliaraus
susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais moksleivio pažymėjime
nurodytu maršrutu iki 30 kilometrų:
5.1. kaimo bendrojo lavinimo mokyklų, priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1-8 klasių
moksleiviai, gyvenantys toliau kaip 3 kilometrai, į artimiausią savivaldybės ar kito steigėjo
mokyklą;
5.2. kaime gyvenantys 9-12 klasių moksleiviai ir vykstantys į bendrojo lavinimo mokyklas;
5.3. kaime gyvenantys ir vykstantys į papildomojo ugdymo įstaigas moksleiviai;
5.4. kaime gyvenantys ir vykstantys į profesinio mokymo įstaigą moksleiviai.
6. Vežiojimas organizuojamas moksleiviams, vykstantiems į bendrojo lavinimo mokyklas ir
profesinio mokymo įstaigą darbo dienomis, į papildomojo ugdymo įstaigas darbo ir nedarbo
dienomis.
7. Specialių poreikių iki 21 metų asmenims, kurie negali savarankiškai vaikščioti, vežiojimą
vykdo mokykla savo transportu.
IV. VEŽIOJIMO IŠLAIDŲ APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ
8. Vežiojimo išlaidas atlygina vežėjui ugdymo įstaiga iš steigėjo jai patvirtintų asignavimų
moksleiviams vežioti.
9. Ugdymo įstaiga vežiojimo išlaidų apskaitą vykdo pagal faktinius važiavimo bilietus arba
važiavusių moksleivių sąrašą, pagal lankomumo žurnalą.
10. Atsiskaitymo sąlygos ir šalių įsipareigojimai su vežėjais patvirtinti paslaugų sutartyse.
______________

