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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO
MOKINIŲ ATVYKIMO IR NEMOKAMŲ AUTOBUSO BILIETŲ IŠDAVIMO,

NAUDOJIMO IR SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centras) mokinių
atvykimo ir nemokamų autobuso bilietų išdavimo, naudojimo ir saugojimo tvarkos aprašas (toliau
–  Aprašas)  reglamentuoja  mokinių  atvykimo  organizavimą  į  treniruotes  ar  varžybas,  nustato
nemokamų  autobuso  bilietų  išdavimo,  naudojimo  ir  saugojimo  bei  važiavimo  išlaidų
kompensavimo tvarką Centre.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28
d. sprendimu Nr. T3-12 „Prienų rajono savivaldybės mokinių vežiojimo ir nemokamų autobuso
bilietų išdavimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašu“.

3.  Šio  Aprašo  nustatyta  tvarka  važiavimo  išlaidos  kompensuojamos,  atvykstantiems  į
Centrą mokiniams iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu. 

II. MOKINIŲ VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMAS

4. Mokinių vežiojimo organizavimas:
4.1.  Centras  kompensuoja  važiavimo  išlaidas  mokiniams  lankantiems  treniruotes,

vykstantiems į varžybas. Ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis;
4.2. priemiesčio maršrutų autobuso vienkartinius bilietus (toliau – vienkartiniai autobuso

bilietai,  1  pavyzdys)  Centrui  išduoda  savivaldybės  administracijos  buhalterijos  skyrius  pagal
Centro pateiktas paraiškas;

4.3.  mokiniams,  išvardytiems  šio  aprašo  3.1  punkte,  važiuojantiems  į  treniruotes  ar
varžybas ir atgal to paties vežėjo autobusais mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu, vienkartinius
autobuso  bilietus  Centro  vadovo  įsakymu  išduoda  atsakingas  asmuo  treneriams,  o  šie
važinėjantiems mokinimas;

4.4. vienkartinius autobuso bilietus pildo patys mokinai įrašydami savo pavardę, mokinio
pažymėjimo numerį, datą, kainą ir maršrutą;

4.5. vienkartinio autobuso bilieto šaknelę mokinys atiduoda vairuotojui, o bilietą pasilieka
sau. Vienas vienkartinis autobuso bilietas galioja vienam autobuso maršruto reisui;

4.6.  pagal  sutartį  vežėjas  antspauduotame  voke  Centrui  pateikia  važiavusių  mokinių
vienkartinių autobusų bilietų šakneles, pažymą apie šaknelių skaičių bei sąskaitą faktūrą.

5. Vienkartinių autobusų bilietų rūšys:
5.1.  vienkartinis autobuso bilietas yra saugusis dokumentas, kuriuo suteikiama teisė vykti

keleiviniu maršrutiniu transportu;
5.2. vienkartinio autobuso bilieto pavyzdys:

Prienų rajono savivaldybė
Priemiesčio maršrutų autobuso vienkartinio bilieto ŠAKNELĖ

Serija                          Nr.                       
Nuo___________________iki________________________stot.
Data_____________________Vertė____________________Lt.
___________________________________________________

(keleivio pavardė)

___________________________________________________
(mokykla)

Prienų rajono savivaldybė
Priemiesčio maršrutų autobuso vienkartinis BILIETAS

Serija                          Nr.                       

Nuo __________________iki_____________________ stot.

Data_____________________Vertė_________________Lt.



___________________________________________________
(pažymėjimas ir jo Nr.) Galioja su pažymėjimu 

5.3.  visi  vienkartiniai  autobuso bilietai  privalo turėti  seriją,  numerį  ir  Centro antspaudu
antspauduoti.

6. Vienkartinių autobusų bilietų saugojimas ir išdavimas:
6.1. vienkartiniai autobusų bilietai saugomi kaip saugieji dokumentai;
6.2.  vienkartinių  autobusų  bilietų  mokiniams  kontrolę  vykdo  Centro  įsakymu  paskirtas

atsakingas asmuo ir atskaitingi asmenys - treneriai;
6.3. atsakingas asmuo patikrinęs vienkartinių autobusų bilietų šakneles, gali nutraukti  jų

išdavimą, jeigu mokiniai netvarkingai pildo bilietus arba vyksta autobusais ne tomis dienomis, kai
vyksta užsiėmimai;

6.4. vienkartiniai autobusų bilietai išduodami serijų ir numerių eilės tvarka;
6.5.  Centre  gauti  vienkartiniai  autobusų  bilietai  apskaitomi  pinigų  priėmimo  ir/ar

išmokėjimo kvitų, blankų knygoje;
 6.6.  vienkartinius  autobusų  bilietus  išduoda  direktoriaus  įsakymu  paskirtas  asmuo

atskaitingiems asmenims - treneriams;
6.7. vienkartiniai autobusų bilietai registruojami bilietų  išdavimo knygoje, kurios lapai turi

būti sunumeruoti, surišti ir užantspauduoti: 
2 pavyzdys

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Bilietų

serija

Pirmieji

numeriai

Paskutinieji

numeriai

Iš viso

(vnt.)

Gavusiojo Išdavusiojo
Parašas Data Parašas Data

6.8.  sugadinti  vienkartiniai  autobusų  bilietai  saugomi  atskirame  voke  ir  nurašomi
specialiųjų ir saugiųjų dokumentų  nustatyta tvarka;

6.9. atsakingas asmuo paskutinę mėnesio darbo dieną inventorizuoja vienkartinius autobusų
bilietus ir surašo inventorizacijos aktą;

6.10.  sutartis  su  vietinio  (priemiestinio)  ir  tolimojo  reguliaraus  susisiekimo  autobusų
vežėjais,  kurių maršrutai  tinka  mokiniams vežti,  Centras  sudaro ne konkurso tvarka.  Su kitais
vežėjais sutartys sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

III. VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

7. Važiavimo išlaidų kompensavimo tvarka:
7.1.  vežėjams,  vežantiems  mokinius  su  nemokamais   vienkartiniais  bilietais,  vežiojimo

išlaidos kompensuojamos pagal šio Aprašo 3.6. punktą;
7.2. lėšos vežiojimo išlaidų kompensacijoms skiriamos iš Centro asignavimų.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8. Centro direktorius įsakymu skiria atsakingą asmenį, kuris vykdo vienkartinių autobusų
bilietų apskaitą ir išdavimą. 

9. Atsakingas  asmuo  už  neteisėtą  vienkartinių  autobusų  bilietų  išdavimą,  šio  Tvarkos
aprašo reikalavimų pažeidimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Susipažinau _____________________________________________                ________________
                                    (vardas ir pavardė, parašas)                   (data)

Susipažinau _____________________________________________                ________________
                                    (vardas ir pavardė, parašas)                   (data)
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Susipažinau
_____________________________________________                ________________

                                    (vardas ir pavardė, parašas)                   (data)

Susipažinau _____________________________________________                ________________
                                    (vardas ir pavardė, parašas)                   (data)

Susipažinau _____________________________________________                ________________
                                    (vardas ir pavardė, parašas)                   (data)

Susipažinau _____________________________________________                ________________
                                    (vardas ir pavardė, parašas)                   (data)

Susipažinau _____________________________________________                ________________
                                    (vardas ir pavardė, parašas)                   (data)

Susipažinau _____________________________________________                ________________
                                    (vardas ir pavardė, parašas)                   (data)
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