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LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRO, LIETUVOS KURČIŲJŲ IR
NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRO SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ ASMENŲ, KURIE
NEPAJĖGIA PATYS ATVYKTI | MOKYKLĄ, VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Specialiųjų poreikių asmenų, kurie nepajėgia patys atvykti į mokyklą, vežiojimo organizavimo tvarkos
aprašas reglamentuoja Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
ugdymo centro (toliau - Centras) asmenų (toliau - Asmenys), kurie nepajėgia (negali savarankiškai
vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje) patys atvykti į mokyklą, vežiojimo organizavimo
tvarką.
2. Vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593, 2003,
Nr. 263-2853), Kelių eismo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11
d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-263; 2008, Nr. 88-3530), vartojamas sąvokas.

II. MOKINIŲ VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMAS
3. Už Asmenų, gyvenančių Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, vežiojimą atsako Centro
direktorius.
4. Asmenys, priimti mokytis į Centrą ne iš Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos, apgyvendinami
Centro bendrabutyje.
5. Asmenys, gyvenantys Centro bendrabutyje, jei jie mokslo savaitės pabaigoje vyksta į nuolatinę
gyvenamąją vietą, pavežami iki artimiausios autobuso arba geležinkelio stoties, o mokslo savaitės pradžioje
atvežami į Centrą iš artimiausios autobuso arba geležinkelio stoties.
6. Centro direktorius įsakymu skiria už Asmenų vežiojimo organizavimą atsakingus darbuotojus.
7. Centro direktorius dėl šių Asmenų vežiojimo sudaro Transporto paslaugų teikimo sutartis su
vežėjais, turinčiais licencijas vežti keleivius.
8. Transporto paslaugų teikimo sutarties sąlygose turi būti aptartos šios nuostatos:
8. 1. vežėjų įsipareigojimas užtikrinti saugias Asmenų vežiojimo sąlygas;
«
8.2. transporto priemonės ir vežamų Asmenų draudimas;
8. 3. dėl vežėjų kaltės sužalotų Asmenų patirtų gydymo ir kitų išlaidų apmokėjimas;
8.4. Centrų direktorių įsipareigojimas, pasikeitus vežiojamų Asmenų skaičiui ir važiavimo
maršrutams, per 5 dienas raštu informuoti visus vežėjus apie pasikeitimus;
8.5. Centro direktorių įsipareigojimas prieš 5 darbo dienas informuoti vežėjus apie mokinių atostogų
laiką.
9. Centro, turinčių mokyklinius autobusus, direktorius numato optimaliausius šių transporto
priemonių panaudojimo maršrutus, prireikus juos koreguoja.
10. Lėšų poreikis Asmenims vežioti, numatomas formuojant Centro biudžetą, atsiskaitoma su
vežėjais pagal su Centru sudarytas sutartis.
11. Centras planuoja lėšų poreikį mokykliniams autobusams išlaikyti ir tai numato įstaigos biudžete,
12. Centro direktorius pateikia Švietimo ir mokslo ministerijai ketvirtines ir metines finansinės
atskaitomybės ataskaitas apie faktines išlaidas, susijusias su mokinių vežiojimu.

