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Vadovaudamasi Akmenes rajono savivaldybes mokyklq mokiniq veZiojimo
organizavimo ir keliones i5laidq kompensavimo tvarkos apra5u, patvirtintu Akmenes rajono
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mokyklq mokiniq veZiojimo organizavimo ir keliones i5laidq kompensavimo tvarkos apra5o
patvirtinimo",
tvirtinu NaujosiosAkmenesRamudiqgimnazijosmokiniqveZiojimoorganizavimo
ir keliones i5laidq kompensavimo tvarkos apra5q (pridedama).
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NAUJOSIOS AKMENES RAMgirU GTMNAZTJOS MOKTNTV VEZTOJTMO
ORGANIZAVIMO IR KELTONES ISLATDIr KOMPENSAVIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Naujosios Akmenes Ramudiq gimnazijos mokiniq veZiojimo organizavimo ir keliones
i5laidq kompensavimo tvarkos apra5as (toliau
apra5as) reglamentuoja gimnazijos mokiniq
veZiojimo organizavim4 ir keliones i5laidq kompensavim4.
2. Apra5as parengtas vadovaujantis Akmenes rajono savivaldybes tarybos 2019 m. rugsejo
26 d. sprendimu Nr. T-209 ,,Del Akmends rajono savivaldybes mokyklq mokiniq veZiojimo
organizavimo ir keliones i5laidq kompensavimo tvarkos apraSo patvirtinimo".
3. Pagrindines Apra5e vartojamos s4vokos:
3.1. gimnazija - Svietimo istaiga, kurios pagrindine veikla - formalusis arba (ir)
neformalusi s Svietimas;
3.2. mokinys - asmuo, kuris mokosi;
3.3. mokiniq veZiojimas tai procesas, kurio metu mokiniai nuveZami i gimnazij4 ir
parveZami inamus;
3.4. veL€jas - imone, iregistruota istatymq nustatyta tvarka ir turinti teisg veZti keleivius;
3.5. vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusai - keliq transporto priemon6s,
veZandios keleivius pagal patvirtintus tvarkara5dius nustatytais priemiestiniais mar5rutais;
3.6. tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusai - keliq transporto priemones, veZandios
keleivius pagal patvirtintus tvarkara5dius nustatytais mar5rutais daugiau kaip pir dviejq savivaldybiq
teritorijas;
3.7. privadiq veZejq transportas - juridiniq asmenq, turindiq licencijas veZti keleivius ir
sudariusiq su gimnazija mokiniq veZiojimo sutartis, automobiliai;
3.8' tel'q (globejq, mpintojq) transportas frziniam asmeniui, sudariusiam sutarti su
ugdymo istaiga, del mokiniq veZiojimo, priklausantis automobilis.
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II SKYRIUS
MOKTNTU VEZTOJTMO ORGANTZAVTMAS

4.

gimnazij4 ir atgal i namus gali blti veZiojami vietinio (priemiestinio) ir
tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais mokinio paZymejime nurodytu mar5rutu.
glmnazrjq ir atgal velami kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo
gimnazijos gyvenantys mokiniai, vaZiuojantys iki 40 kilometry atstumu, 6esimokantys pagal
bendrojo ugdymo programas.
Gimnazija, kuri del didelio vaZiuojandiq mokiniq srauto negali atveZti ir parveZti visq
mokiniq mokykliniu autobusu, arba jo neturi, organizuoja mokiniq veZiojim4 vietinio (priemiestinio)
ar tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, gimnazijos direktoriui sra*iur su ve2iju sutarti.
I5imties tvarka gimnazija gali sudaryti vie5qjq paslaugq teikimo sutani su privadiu
veZeju konkurso biidu arba sudaryti sutarti su tevais (globejais, r[pinto.lais; Siais atvejaii:
7.l.kai nera galimybes mokiniui atvykti gqmnazijq reguliaraus susisiekimo transporto
priemonemis;
7.2. kai nera galimybes veZioti mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq.
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III SKYRIUS
KELIONES ISLAIDV KOMPENSAVIMAS

8.

Savivaldybe kompensuoja visas keliones i5laidas:
8.1. kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems gimnazijos I-IV klasiq ir neformaliojo vaikq
Svietimo istaigq mokiniams, darbo dienomis vaZiuojantiems i gimnazija, iki 40 km ir atgal mokinio
paZymejime nurodytu mar5rutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo
reguliaraus susisiekimo autobusais.
9. Le5os mokinir4 veZiojimo i5laidoms kompensuoti skiriamos i5 Savivaldybes biudZeto, o
jq poreiki gimnazijaplanuoja i5 kitoms reikmems skirtq asignavimq.
10. VeZejas per 10 dienq nuo vaZiuojandiq mokiniq s4raSq pateikimo dienos iSduoda
mokiniams nemokamus mdnesinius vardinius bilietus.
ll. YeZejas, pasibaigus ataskaitiniam kalendoriniam mdnesiui, iki kito menesio 3 d.
pateikia gimnazljai PVM s4skait4 faktur4 ir ataskait4 apie iSduotq nemokamq menesiniq vardiniq
bilietq skaidiq (vienetais) ir negautq pajamq dydi. PVM s4skaita faktura pateikiama elektioninemis
priemonemis.
12. Gimnazija ivertinusi veZejq ataskaitas, per 5 darbo dienas nuo s4skaitos fakt[ros ir
ataskaitos pateikimo dienos, kompensuoja veZejui i5laidas del praejusi menesi taikytq transporto
lengvatq.

13. Gimnazija gali pasirinkti kit4 racionalq keliones i5laidq kompensavimo mokiniams
biid4 pagal patvirtint4 marSrut4:
13.1. mokiniq tevai pateikia pra5ym4 del vaZiavimo i5laidq kompensavimo;
13.2. mokiniq, vaZiuojandiq tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, sq_ra5ai sudaromi,
nurodant mokinio vardE, pavardg, klasg, keliones marSrut4, vykimo dat4 ir keliones biti.t. nurodyt4
sum4(1 priedas);
13.3. vaZiavimo i5laidos kompensuojamos mokiniui pateikus keliones bilietus,
patvirtinandius fakti5kas i5laidas;
13.4. pinigai uZ keliong iSmokami pagal sudaryt4 iSmokejimo Ziniarasti, kurio sudarymo
pagrindas yra mokiniq, vaZinejartdiq tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, s4rasas, jq
lankomumo apskaita ir pateikti keliones bilietai;
13.5. i5mokejimo Ziniara5tis yra tvirtinamas gimnazijos direktoriaus para5u.
13.6. vaiiavimo iSlaidrl suma i5mokama kartq per menesi uZ pra8jusi laikotarpi, le5as
pervedant !mokinio tevq pateikt4 banko s4skait4.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
tvarka.

14. Gimnazijos direktorius atsako uZ Sio Apra5o reikalavimq vykdym4 teises aktq nustatyta

15. Gimnazijos mokiniq veZiojim4 koordinuoja Savivaldybes administracijos Svietimo,
kultlros ir sporto skyrius.
16. Gindai, susijg su veZejq iSlaidq (negautq pajamq) transporto lengvatq kompensavimu,
sprendZiami istatymq nustatyta tvarka.
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Mokiniq, vaZiuojandiq tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, s4ra5as
Eil.
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