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KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS 

MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių važiavimo išlaidų 

kompensavimo organizavimą licėjuje. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis 2000 m. kovo 30 d. Nr. VIII-1605 Lietuvos Respublikos 

transporto lengvatų įstatymu ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 10 d. sprendimu 

Nr. T-550 „Dėl moksleivių ir vaikų globos įstaigų gyventojų važiavimo išlaidų kompensavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

 

II. MOKINIŲ TEISĖ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMĄ 

 

3. Savivaldybės, kurių teritorijoje yra švietimo ir vaikų globos įstaigos, savo nustatyta tvarka 

kompensuoja visas važiavimo išlaidas: 

3.1. kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems bendrojo ugdymo programas vykdančių 

mokyklų 9–12 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 vietinio (priemiestinio) 

reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais 

traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais; neformaliojo vaikų švietimo įstaigų 

mokiniams ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis; priešmokyklinio ugdymo ir 1–8 klasių 

mokinių pavėžėjimas kompensuojamas iki artimiausios atitinkamą bendrojo ugdymo programą 

vykdančios mokyklos; 

3.2. vaikų globos įstaigose, vaikų socializacijos centruose, bendrojo lavinimo mokyklų ir 

profesinio mokymo įstaigų bendrabučiuose gyvenantiems mokiniams, važiuojantiems mokinio 

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

reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir 

keltais; 
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3.3 vaikų globos namuose gyvenantiems mokiniams, važiuojantiems mokinio pažymėjime 

nurodytu maršrutu vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais. 

4. Savivaldybių tarybos savo nustatyta tvarka gali kompensuoti važiavimo išlaidas ir kitais 

atvejais. 

III. MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO  ORGANIZAVIMAS 

5. Licėjus apmoka nemokamo mokinių važinėjimo į licėjų ir iš licėjaus išlaidas iki 40 km. 

maršrutu pagal vežėjų pateiktas sąskaitas faktūras. 

6. Vežėjas įsipareigoja vežti mokinius vietinio susisiekimo reguliariais maršrutais, pagal 

licėjaus pateiktus sąrašus, išduotus mokinių pažymėjimus. 

7. Licėjuje direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo tvarko nemokamo mokinių pavėžėjimo 

apskaitą. 

8. Jeigu nemokamą pravažiavimą gaunantis mokinys išvyksta mokytis į kitą mokyklą, 

klasės auklėtojas per vieną dieną informuoja direktoriaus įsakymu paskirtą asmenį. 

9. Mokinių atostogų metu mokiniai į licėjų nevežami, prieš tai pateikus vežėjams raštišką 

mokinių atostogų grafiką. 

10. Už Savivaldybės biudžeto lėšų skirtų mokinių nemokamam pavėžėjimui panaudojimą 

atsakingas mokyklos vadovas ir vyr. buhalterė. 
 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

11. Už mokinių pavėžėjimo dokumentų apskaitos organizavimą tiesiogiai atsako įstaigos 

vadovo paskirtas atsakingas asmuo. 

  

_________________________	


