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MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO Į MOKYKLĄ ORGANIZAVIMO 
TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių pavėžėjimas mokykliniu autobusu organizuojamas 
vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimu 
Nr. T1-307 ,,Dėl Mažeikių rajono mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo 
išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, vadovaudamasis Mažeikių 
rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-105 ,,Dėl Mažeikių 
rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-307 ,,Dėl 
Mažeikių rajono mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų 
kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patikslinimo“, Mažeikių rajono 
savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T1-239 ,,Dėl Mažeikių 
rajono savivaldybės mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ ir Mažeikių ,,Jievaro“ pagrindinės mokyklos nuostatais, patvirtintais 
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T1-219 
„Dėl Mažeikių „Jievaro“ pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“.

II SKYRIUS
MOKINIO (KELEIVIO) TEISĖS IR PAREIGOS

2. Mokinys (keleivis) turi teisę: 
2.1. važiuoti nemokamai iš namų į mokyklą Mažeikių „Jievaro“ 

pagrindinės mokyklos geltonuoju autobusu, Mažeikių autobusų parko, mokyklos ar 
kitų vežėjų išduotame leidime nurodytu maršrutu; 

2.2. užimti autobuse bet kurią laisvą sėdimą vietą. 
3. Mokinys (keleivis) privalo:
3.1. turėti Mažeikių autobusų parko leidimą ir mokinio pažymėjimą, 

suteikiantį teisę nemokamai važinėti priemiestiniais autobusais pažymėjime nurodytu 
maršrutu;

3.2. būti įtrauktas į pavėžėjamų mokinių sąrašą, patvirtintą mokyklos 
direktoriaus įsakymu.

3.3. netrikdyti kitų mokinių (keleivių) ramybės, nekliudyti vairuotojui 
dirbti, laikytis tvarkos. 

4. Mokiniui (keleiviui) kelionės metu draudžiama: 
4.1. valgyti, gerti, šiukšlinti;
4.2. stumdytis, skriausti kitus vaikus arba tyčiotis iš kitų mokinių;
4.3. triukšmauti ar kitokiais veiksmais pažeisti viešąją tvarką ir trukdyti 

kitiems keleiviams (iš ,,Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių III 
d. 11 punkto 3 papunkčio):
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,,Viešosios tvarkos pažeidimo turinys atskleistas Lietuvos Respublikos 
BK 284 str.: viešosios tvarkos pažeidimas čia apibūdinamas kaip įžūlus elgesys, 
grasinimai, patyčios arba vandališki veiksmai demonstruojant nepagarbą aplinkiniams 
ar aplinkai, kai sutrikdoma visuomenės rimtis ar tvarka, taip pat visuomenės rimties ar 
tvarkos trikdymas necenzūriniais žodžiais ar nepadoriu elgesiu“.

III SKYRIUS
NEMOKAMO PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMAS

5. Nemokamas pavėžėjimas tėvų prašymu skiriamas tiems klasės 
mokiniams, kuriems toks pavėžėjimas yra reikalingas arba, kurie gyvena toliau nei 
trys kilometrai nuo mokyklos.

6. Nemokamas pavėžėjimas įforminamas direktoriaus įsakymu, kuriame 
nurodytas vežėjas, mokinių sąrašas, maršrutas, data, nuo kurios bus teikiama 
paslauga.

7. Nemokamas pavėžėjimas organizuojamas šiais būdais: mokykliniu 
autobusu, maršrutiniais autobusais ir kitais būdais.

8. Mokinių pavėžėjimo finansavimo šaltiniai: Mažeikių rajono 
savivaldybės biudžeto ir kitos lėšos.

9. Nemokamą pavėžėjimą organizuoja neformaliojo ugdymo rengėja:
9.1. renka informaciją apie mokyklos mokinių pavėžėjimo poreikį;
9.2. sudaro sąrašus, maršrutus ir juos teikia mokyklos direktoriui tvirtinti;
9.3. mokyklinio autobuso maršrutus teikia derinti savivaldybės 

administracijos direktoriui iki rugsėjo 15 dienos; 
9.4. Mokiniams išdalina Mažeikių autobusų parko leidimus;
9.5. iki kiekvieno mėnesio 20 dienos Mažeikių autobusų parkui pateikia 

pakoreguotą nemokamai važiuojančių mokinių sąrašą (esant poreikiui).
10. Už sutarčių su vežėjais sudarymą atsakingas mokyklos direktorius.
11. Mokinių pavėžėjimo metu už mokinių saugumą atsakingas 

vairuotojas ir auklėtojo padėjėjas.
12. Tėvų prašyme dėl mokinio pavėžėjimo mokykliniu autobusu, 

Mažeikių autobusų parko autobusais nurodoma, kas pasitiks mokinį (keleivį) ir/ar 
mokinys savarankiškai pasieks namus nuo išlaipinimo vietos.

13. Autobusų sustojimo vietos nustatomos nuolatinėse maršrutinių 
autobusų stotelėse arba (esant reikalui) sustojimuose, kur yra geras matomumas į abi 
puses. Mokinių įlaipinimas ir išlaipinimas nustatomas taip, kad mokiniams nereikėtų 
kirsti važiuojamosios kelio dalies.

14. Autobuso sustojimo vietoje, nesant mokinį pasitinkančio asmens, 
mokinys parvežamas į mokyklą ir informuojami tėvai. 

15. Mokyklinio autobuso laukiama I aukšto fojė. Už mokinių saugumą 
tuo metu atsako palydintis mokytojas, klasės auklėtojas, mokytojo ir auklėtojo 
padėjėjas.

IV SKYRIUS
KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

16. Už mokinių nemokamo pavėžėjimo organizavimo tvarkos 
įgyvendinimą atsakingas mokyklos direktorius.
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