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MOKINIŲ-SPORTININKŲ PAVĖŽĖJIMO RADVILIŠKIO RAJONE TĖVŲ (GLOBĖJŲ, 

RŪPINTOJŲ) NUOSAVU TRANSPORTU TVARKOS APRAŠAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir 

sporto paslaugų centro (toliau – Centras) sporto skyriaus mokomąsias sporto grupes lankančių 

mokinių-sportininkų, kurie gyvena toliau kaip 3 km nuo nustatytos vietos kur vyksta mokomųjų 

sporto grupių užsiėmimai ir nesant galimybių mokiniams-sportininkams į sporto užsiėmimus atvykti 

mokykliniais autobusais, vietiniais (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo ir tolimojo reguliaraus 

susisiekimo autobusais, pavėžėjimo organizavimą tėvų (rūpintojų, globėjų) nuosavu transportu ir 

pavėžėjimo išlaidų kompensavimą. 

2. Tėvų (globėjų, rūpintojų) nuosavas transportas – motorinė kelių transporto priemonė, 

skirta keleiviams bei bagažui vežti ir nuosavybės teise ar kita teise valdomas ir naudojamas fizinio 

asmens, automobilis. 

 

II SKYRIUS  

MOKINIŲ-SPORTININKŲ VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMAS TĖVŲ (GLOBĖJŲ, 

RŪPINTOJŲ) NUOSAVU TRANSPORTU 

 
3. Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys vežti mokinius-sportininkus nuosavu 

transportu (toliau – Automobilis) kiekvienais metais su prašymu (1 priedas) kreipiasi į Centro 

direktorių. Prie prašymo turi būti pridėta automobilio registracijos liudijimo kopija, automobilio 

techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaita) kopija, transporto priemonių valdytojų civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopija, keleivių (mokinių/vaikų) nuo nelaimingų 

atsitikimų draudimo kopija.     

4. Jei asmuo neturi automobilio ir jo vaiką (globotinį) vežioja kitas asmuo, prie prašymo turi 

būti pridėtas to asmens raštiškas sutikimas.    

5. Prašymo pagrįstumą nagrinėja Centro Sporto skyriaus vedėjas kartu su treneriu vedančiu 

sporto užsiėmimus į kuriuos bus pavėžėjamas mokinys-sportininkas ir nustačius, kad prašyme 

nurodytas mokinys-sportininkas atitinka šio Aprašo sąlygas, siūlo Centro direktoriui  pasirašyti sutartį 

(2 priedas) su tėvais (globėjais, rūpintojais) dėl pavėžėjimo išlaidų kompensavimo.   

 

III SKYRIUS  

REIKALAVIMAI TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) NUOSAVAM TRANSPORTUI 

 

6. Automobiliai, kuriais vežami mokiniai-sportininkai, turi būti: 

6.1. techniškai tvarkingi; 

6.2.apdrausti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu; 

6.3. automobilio keleiviai ( mokiniai / vaikai ) turi būti apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų; 

7. Automobilio vairuotojas (asmuo vežantis mokinį-sportininką) turi laikytis saugaus eismo 

automobilių keliais taisyklių reikalavimų.  

 



 

 

 

IV SKYRIUS  

MOKINIŲ-SPORTININKŲ PAVĖŽĖJIMO TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) NUOSAVU 

TRANSPORTU KOMPENSAVIMO TVARKA 

 

8. Mokinių-sportininkų pavėžėjimo į nustatytas vietas kur vyksta mokomųjų sporto grupių 

užsiėmimai ir į namus išlaidos, tėvų (globėjų, rūpintojų) nuosavu transportu, kompensuojamos už 

praėjusį mėnesį, pervedant lėšas į tėvų (globėjų, rūpintojų) nurodytą atsiskaitymo sąskaitą, pagal 

mokinį-sportininką ugdančio trenerio pateiktą Centro Buhalterinės apskaitos ir planavimo skyriui 

pažymą (3 priedas).  

9. Tėvams (globėjams, rūpintojams) už mokinių vežimą nuosavu transportu į mokymo 

įstaigas ir atgal vežiojimo išlaidos kompensuojamos vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės 

tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T-411 (su vėlesniais pakeitimais) nustatytais Keleivių vežimo 

reguliariais reisais Radviliškio rajono savivaldybės vietinio susisiekimo kelių transporto maršrutais 

vieno keleivio vieno kilometro tarifais iš Centro išlaidų sąmatoje skirtų asignavimų.    

10. Už važiavimo išlaidų kompensavimo dokumentų apskaitos organizavimą, kompensacijų 

išmokėjimą ir racionalų lėšų naudojimą atsako Centro Buhalterinės apskaitos ir planavimo skyriaus 

bei Sporto skyriaus vedėjai.   

 


