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MOKINIŲ IR SPORTININKŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS 

APRAŠAS  

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Mokinių ir sportininkų važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (toliau –

Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytų švietimo įstaigų, vaikų 

globos įstaigų, vaikų globos namų ir profesinio mokymo įstaigų besimokančių mokinių ir sportininkų, 

sportuojančių bet kurios sporto šakos pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo 

tobulinimo ar aukšto meistriškumo etape (toliau – sportininkų) važiavimo į Kauno miesto 

savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje esančias švietimo įstaigas ir Savivaldybės biudžetines 

sporto įstaigas (toliau – sporto įstaigos) išlaidų kompensavimo tvarką.  

2. Apraše nurodytų važiavimo išlaidų kompensavimą koordinuoja Savivaldybės 

administracijos padalinys, vykdantis Savivaldybės finansinių išteklių planavimą, kuriam pavesta 

atlikti šią funkciją.  

3. Mokėjimus, susijusius su važiavimo išlaidų kompensavimu, atlieka Savivaldybės 

administracijos padalinys, kuriam pavesta atlikti šią funkciją, arba biudžetinė įstaiga ,,Kauno biudžetinių 

įstaigų buhalterinė apskaita“.  

4. Švietimo įstaigų, vaikų globos įstaigų, vaikų globos namų ir profesinio mokymo 

įstaigų mokinių ir sportininkų važiavimo išlaidos kompensuojamos iš Savivaldybės biudžeto.  

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme, 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.  

 

II SKYRIUS  

VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS  

 

6. Savivaldybė kompensuoja šias švietimo įstaigų, vaikų globos įstaigų, vaikų globos 

namų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ir  sportininkų važiavimo išlaidas:  

6.1. kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems bendrojo ugdymo programas vykdančių 

švietimo įstaigų 9–12 klasių (gimnazijų 1–4 klasių), profesinio mokymo įstaigų mokiniams, šių 

įstaigų darbo dienomis važiuojantiems į bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo įstaigą iki 40 km ir 
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atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo 

autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, maršrutiniais taksi (išskyrus tuos atvejus, 

kai mokinys gali važiuoti vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais) ir keleiviniais 

traukiniais;  

6.2. kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1–

8 klasių mokiniams, darbo dienomis iki artimiausios atitinkamą bendrojo ugdymo programą 

vykdančios švietimo įstaigos, jeigu Savivaldybės teritorijoje esanti švietimo įstaiga yra artimiausia 

atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdanti švietimo įstaiga;  

6.3. vaikų globos įstaigose, bendrojo ugdymo švietimo ir profesinio mokymo įstaigų 

bendrabučiuose gyvenantiems mokiniams, važiuojantiems mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu 

vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo 

autobusais, maršrutiniais taksi (išskyrus tuos atvejus, kai mokinys gali važiuoti vietinio (miesto) 

reguliaraus susisiekimo autobusais) ir keleiviniais traukiniais;  

6.4. vaikų globos namuose gyvenantiems mokiniams, važiuojantiems mokinio 

pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais;  

6.5. kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems mokiniams ir sportininkams, 

važiuojantiems iki 40 km į Savivaldybės biudžetines neformaliojo vaikų švietimo įstaigas ir (ar) 

sporto įstaigas pagal sudarytus užsiėmimų ir treniruočių grafikus ir atgal vežėjo išduotame dokumente 

arba mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo 

autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, maršrutiniais taksi (išskyrus tuos atvejus, 

kai mokinys gali važiuoti vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais) ir keleiviniais 

traukiniais. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams ir sporto įstaigų sportininkams ši 

lengvata taikoma darbo ir ne darbo dienomis.  

 

III SKYRIUS  

SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ 

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VAIKŲ GLOBOS NAMŲ, VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGŲ, SPORTO 

ĮSTAIGŲ IR VIEŠŲJŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ ARBA DALININKĖ 

YRA SAVIVALDYBĖ, MOKINIŲ IR SPORTININKŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ 

KOMPENSAVIMAS  

 

7. Mokiniui ar sportininkui, lankančiam neformaliojo vaikų švietimo įstaigą ir (ar) 

sporto įstaigą Kauno mieste, bendrojo ugdymo įstaigos darbo dienomis, važiavimo išlaidas 

kompensuoja bendrojo ugdymo švietimo  įstaiga, kurią mokinys lanko.  

8. Kai mokinys ar sportininkas lanko bendrojo ugdymo švietimo įstaigą Kauno mieste, 

tačiau neformaliojo vaikų švietimo įstaigą ir (ar) sporto įstaigą lanko ne bendrojo ugdymo švietimo 

įstaigos darbo dienomis pagal sudarytus užsiėmimų ir treniruočių grafikus, važiavimo išlaidas 

kompensuoja neformaliojo vaikų švietimo įstaiga arba (ir) sporto įstaiga.  
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9. Tiems mokiniams ir sportininkams, kurie nelanko bendrojo ugdymo švietimo įstaigos 

Kauno mieste, tačiau lanko neformaliojo vaikų švietimo įstaigą ir (ar) sporto įstaigą, važiavimo 

išlaidas kompensuoja neformaliojo švietimo įstaiga arba (ir) sporto įstaiga.  

10. Priešmokyklinio  ugdymo grupių ir 1–8 klasių mokinių bei sportininkų važiavimo 

išlaidas, kurie lanko bendrojo ugdymo įstaigą Kauno mieste ir važiuoja iki 40 km į Savivaldybės 

biudžetines neformaliojo vaikų švietimo ir sporto įstaigas, pagal sudarytus užsiėmimų ir treniruočių 

grafikus, kompensuoja neformaliojo švietimo įstaiga arba (ir) sporto įstaiga.  

11. Vaikų globos namuose, vaikų globos namuose gyvenančių mokinių važiavimo 

išlaidas į švietimo ir sporto įstaigas kompensuoja socialinė globos įstaiga.  

12. Mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai) Savivaldybės teritorijoje esančių Savivaldybės 

biudžetinių švietimo, socialinių ir sporto įstaigų ir viešųjų švietimo įstaigų, kurių savininkė arba 

dalininkė yra Savivaldybė (toliau – savivaldybės įstaiga), vadovams ne vėliau kaip iki einamųjų metų 

rugsėjo 10 dienos pateikia prašymus dėl važiavimo išlaidų kompensavimo. Jeigu po to, kai buvo 

pateiktas prašymas, atsiranda kitos nenumatytos aplinkybės, pateikiamas naujas motyvuotas 

prašymas.  

13. Savivaldybės teritorijoje esančių savivaldybės įstaigų vadovai, įvertinę gautų 

prašymų pagrįstumą, planuoja lėšų poreikį važiavimo išlaidų kompensavimui mokiniams ir 

sportininkams, turintiems teisę į važiavimo išlaidų kompensavimą, kitiems biudžetiniams metams.  

14. Važiavimo išlaidos Savivaldybės švietimo, socialinių ir sporto biudžetinėms 

įstaigoms biudžetiniams metams numatomos jų programų sąmatose, o su viešosiomis įstaigomis, 

kurių savininkė arba dalininkė yra Savivaldybė, pasirašomos biudžeto lėšų naudojimo sutartys.  

15. Mokinių ir sportininkų važiavimo išlaidos kompensuojamos pagal įstaigų pateiktą 

mokėjimo paraišką, parengtą neviršijant programų sąmatose patvirtintų asignavimų.  

16. Viešosios švietimo įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra Savivaldybė, už lėšų, 

skirtų mokinių ar sportininkų važiavimo išlaidoms kompensuoti, panaudojimą ataskaitas pateikia 

Savivaldybės administracijos padaliniui, kuriam įstaigos priskirtos Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu jų veiklos priežiūrai ir kontrolei atlikti.  

 

IV SKYRIUS  

SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ 

ARBA DALININKĖ NĖRA SAVIVALDYBĖ, IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ 

MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS  

 

17. Mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai) Savivaldybės teritorijoje esančių švietimo 

įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė nėra Savivaldybė, ir profesinio mokymo įstaigų (toliau –

įstaiga), vadovams ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 10 dienos pateikia motyvuotus prašymus 
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dėl važiavimo išlaidų kompensavimo. Jeigu po to, kai buvo pateiktas prašymas, atsiranda kitos 

nenumatytos aplinkybės, pateikiamas naujas motyvuotas prašymas.  

18. Įstaigų vadovai, įvertinę gautų prašymų pagrįstumą, planuoja lėšų poreikį važiavimo 

išlaidoms kompensuoti mokiniams, turintiems teisę į važiavimo išlaidų kompensavimą, kitiems 

biudžetiniams metams, pateikdami prašymus Savivaldybės administracijos padaliniui, vykdančiam 

Savivaldybės finansinių išteklių planavimą, teisės aktų nustatytais terminais, bet ne vėliau kaip iki 

kiekvienų metų spalio 10 dienos, nurodydami mokinių, turinčių teisę į važiavimo išlaidų 

kompensavimą, skaičių ir reikiamą lėšų sumą važiavimo išlaidoms kompensuoti kitiems 

biudžetiniams metams.  

19. Su įstaigomis pasirašomos biudžeto lėšų naudojimo sutartys.  

20. Lėšos mokinių ir sportininkų važiavimo išlaidoms kompensuoti įstaigai pervedamos 

į įstaigų nurodytas sąskaitas banke biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nustatyta tvarka.  

21. Įstaigos už lėšas, skirtas mokinių važiavimo išlaidoms kompensuoti, atsiskaito 

biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nustatyta tvarka.  

 

V SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

22. Savivaldybės biudžetinių švietimo, sporto, socialinių įstaigų, viešųjų švietimo 

įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra Savivaldybė, Savivaldybės teritorijoje esančių švietimo 

įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė nėra Savivaldybė, profesinių mokymo įstaigų vadovai atsako 

už tai, kad lėšos būtų naudojamos pagal tikslinę paskirtį, kad būtų užtikrintas skirtų lėšų naudojimo 

teisėtumas, pagrįstumas.  

23. Mokinių ir sportininkų važiavimo išlaidų kompensavimui gautų lėšų negalima 

naudoti kitiems tikslams.  

24. Savivaldybės biudžetinių švietimo, socialinių ir sporto įstaigų, viešųjų švietimo 

įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra Savivaldybė, Savivaldybės teritorijoje esančių švietimo 

įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė nėra Savivaldybė, profesinio mokymo įstaigų vadovai atsako 

už pateiktų duomenų teisingumą ir Aprašo reikalavimų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.  

 

____________________________  


