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MAŽEIKIŲ MERKELIO RAČKAUSKO GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO Į GIMNAZIJĄ ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

 

                                                  I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ši tvarka reglamentuoja Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos mokinių, gyvenančių 

toliau nei trys kilometrai nuo gimnazijos, nemokamo  pavėžėjimo organizavimą  

2. Nemokamas mokinių pavėžėjimas organizuojamas vadovaujantis Mažeikių rajono 

savivaldybės tarybos sprendimais: „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės mokinių vežimo mokykliniu 

autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo“, „Dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos“, 

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos direktoriaus įsakymais. 

     

                                    II. MOKINIO (KELEIVIO) TEISĖS IR PAREIGOS 

 

3.  Mokinys (keleivis) turi teisę: 

3.1. važiuoti nemokamai iš namų į gimnaziją Mažeikių autobuso parko, gimnazijos ar kitų 

vežėjų išduotame leidime nurodytu maršrutu. 

4. Mokinys(keleivis) privalo: 

4.1. turėti autobuso parko leidimą ir mokinio pažymėjimą, suteikiantį teisę nemokamai 

važinėti priemiestiniais autobusais pažymėjime nurodyti maršrutu; 

4.2. netrikdyti kitų keleivių ramybės, nekliudyti vairuotojui dirbti, laikytis tvarkos. 

5. Mokiniui (keleiviui) draudžiama: 

5.1. rūkyti, valgyti, gerti, šiukšlinti; 

5.2. stumdytis, skriausti kitus mokinius ar tyčiotis iš kitų mokinių. 

5.3. triukšmauti ar kitokiais veiksmais pažeisti viešąją tvarką ir trukdyti kitiems keleiviams 

(iš „Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklės“ III d. 11 punkto 3 papunktis). 

Viešosios tvarkos pažeidimo turinys atskleistas LR BK 284 str.: viešosios tvarkos pažeidimas čia 

apibūdinamas kaip įžūlus elgesys, grasinimai, patyčios arba vandališki veiksmai demonstruojant 

nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai, kai trikdoma visuomenės rimtis ar tvarka, taip pat visuomenės 

rimties ar tvarkos trikdymas necenzūriniais žodžiais ar nepadoriu elgesiu. 

 

                               III. NEMOKAMO MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMAS 

 

6. Nemokamas pavėžėjimas tėvų prašymu arba klasės kuratoriaus teikimu skiriamas tiems 

gimnazijos mokiniams, kurie gyvena toliau nei trys kilometrai nuo gimnazijos ir  kuriems toks 

pavėžėjimas yra reikalingas.  

7. Gimnazijos direktorius tvirtina nemokamai pavežamų mokinių sąrašus, maršrutus, datas, 

nuo kurių teikiama paslauga. 

8. Nemokamas pavėžėjimas organizuojamas šiais būdais: maršrutiniais autobusais, 

mokykliniu autobusu ir tėvų transportu. 

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

lėšos.  



10. Nemokamą pavėžėjimą organizuoja direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo: 

10.1. renka informaciją apie gimnazijos mokinių pavėžėjimo poreikį; 

10.2. sudaro sąrašus, maršrutus ir juos teikia gimnazijos direktoriui tvirtinti; 

10.3. išdalina mokiniams naujus Mažeikių autobusų parko leidimus; 

10.4. Mažeikių autobusų parkui pateikia informaciją apie korekcijas; 

11. Mokinių pavėžėjimas mokykliniu autobusu organizuojamas vadovaujantis Mažeikių 
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patvirtintu Mokyklinio autobuso „VOLKSWAGEN CRAFTER“ naudojimo tvarkos aprašu. 

                                           

IV. VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS 

 

12. Gimnazija kompensuoja mokinių išlaidas dėl pavėžėjimo į gimnaziją ir atgal (kai 

mokymo įstaiga dėl objektyvių priežasčių su vežėju nėra pasirašiusi sutarties) pagal gimnazijos 

direktoriaus ir Savivaldybės administracijos skyriaus, koordinuojančio keleivių pervežimą 

vietiniais maršrutais, iš anksto suderintą moksleivių sąrašą.  

13 Už mokinių pavėžėjimo į gimnaziją ir iš gimnazijos organizavimą atsako direktoriaus 

paskirtas asmuo, už važiavimo išlaidų kompensavimo dokumentų apskaitą atsako vyriausiasis 

buhalteris. 

 

V. KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ 

 

14. Už mokinių nemokamo pavėžėjimo organizavimo tvarkos įgyvendinimą atsakingas 

gimnazijos direktorius. 

 

 

                                                 ______________________________ 

 


