
Kretingos meno mokyklos mokinių  

vežiojimo organizavimo ir važiavimo  

išlaidų kompensavimo tvarkos 

2 priedas 

 

 PATIRTŲ IŠLAIDŲ, VEŽANT MOKINIUS TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

TRANSPORTU KOMPENSAVIMO  SUTARTIS  

 

20___ m. _____________ d. Nr.____ 

Kretinga 

 

 

Kretingos meno mokykla (toliau – Mokykla), atstovaujama mokyklos direktoriaus Bernardo Anužio  

ir pilietis____________________________________, asmens kodas________________________, 

                                                   (vardas, pavardė)                                                                                                            

asmens dokumentas ________________________________________Nr.____________________, 

išduotas_________________________________________________________________________, 

                                                     ( išdavusios institucijos pavadinimas ir išdavimo data)
  

gyvenantis__________________________________________________, (toliau – Fizinis  asmuo),
 

                                                                                  (visas adresas) 

vadovaudamiesi Kretingos meno mokyklos mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų 

kompensavimo tvarkos aprašu, sudarė šią sutartį: 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1. Patirtų išlaidų, vežant mokinius tėvų (globėjų, rūpintojų transportu, kompensavimas. 

 

II. SUTARTIES SĄLYGOS 

 

2. Fizinis asmuo,  pagal mokinio (ės)_________________________________________________ 

patvirtintą pamokų tvarkaraštį _______________________________________________________ 
                                                                                                               (savaitės dienos)

  

nuosavu transportu atveža (atvažiuoja) į mokyklą ir parveža (grįžta) iš jos į namus minėtą mokinį   

(-ę ar-ius ) , adresu ________________________________________________________________ 

                                                                                           (adresas, kilometrai į abi puses)
 

3. Už patirtas išlaidas, vežant (atvažiuojant) mokinį (-ius) nuosavu transportu, kompensuojama  

taikant 20 ___ m. ______________mėn. ___ d. savivaldybės Tarybos sprendimu Nr.____ nustatytą 

vieno kilometro įkainį. 

  

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

4. Fizinis asmuo įsipareigoja: 

4.1. mokinius nuvežti (atvažiuoti) į mokyklą ir parvežti (grįžti) iš jos laiku ir saugiai; 



      4.2. mokinius vežti tik transporto priemone, turinčia galiojantį  techninės apžiūros taloną bei  

apdrausta civilinės atsakomybės draudimu; 

      4.3. dėl savo kaltės sužalojęs mokinius, apmokėti jų patirtas gydymo ir kitas išlaidas. 

  

IV. ATSISKAITYMO SĄLYGOS 

5. Iki einamojo mėnesio 20 dienos  Fizinis asmuo pateikia Mokyklai pažymą dėl išlaidų 

kompensavimo vežant mokinius nuosavu transportu , nurodydamas šioje sutartyje aptartą maršrutą, 

savaitės dienas ir nuvažiuotus kilometrus, vežant mokinius į mokyklą ir atgal. Nepristačius pažymų 

laiku, kompensacijos mokamos/nemokamos vadovaujantis Kretingos meno mokyklos mokinių 

vežiojimo organizavimo  ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo nuostatomis. 

6. Fiziniam asmeniui kompensuojama tik už mokinių vežimą į pamokas ir parvežimą po jų.  

7. Pinigai pervedami į Fizinio asmens banko sąskaitą, nurodytą prašyme. 

8.  Visi galimi valstybiniai mokesčiai atskaitomi iš Fizinio asmens. 

9. Fiziniam asmeniui pažeidus sutarties nuostatas, kompensacijos mokėjimas gali būti nutrauktas, 

Fizinį asmenį  apie tai įspėjus prieš  5 darbo dienas. 

 

V. SUTARTIES GALIOJIMAS 

10. Sutartis galioja nuo 20___ m. __________ d. iki 20_____ m.  ______________d. 

11. Nevykdant šios sutarties, įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais ar šalims susitarus, 

sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą, bet kuriai šaliai įspėjus kitą šalį raštu prieš vieną 

mėnesį.  

12. Sutartis gali būti keičiama arba papildoma šalių raštišku susitarimu. 

13. Ši sutartis surašyta dviem egzemplioriais, iš kurių vienas tenka  Mokyklai, vienas – Fiziniam  

asmeniui.  

VI. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI 

 

Kretingos meno mokykla 

Įmonės  kodas 190286919 

Mėguvos g. 7, LT-97140 Kretinga 

Telef. 8 445 79255 

El. paštas kmm@kmm.kretinga.lm.lt 

 

 

Kretingos meno mokyklos 

direktorius Bernardas Anužis 

 

 

A.V.  ..........................................                                           

mailto:kmm@kmm.kretinga.lm.lt

