
MOKINIŲ NEATLYGINTINO PAVĖŽĖJIMO SUTARTIS NR.  

 

2022 m. gruodžio 27 d. Nr. ASR-562 

Pasvalys 

 

Pasvalio rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija), įstaigos 

kodas 188753657, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Pauliaus 

Petkevičiaus, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir uždaroji akcinė bendrovė 

,,Pasvalio autobusų parkas“, įmonės kodas 169139957, atstovaujama direktorės Giedros 

Andrijauskės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Vežėjas), vadovaudamiesi Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 7 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymo 36 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 6 straipsnio 1 

dalies 1 ir 2 punktais ir Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T1-

160 ,,Dėl Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo" (su visais aktualiais pakeitimais), sudarė šią Mokinių neatlygintino pavėžėjimo sutartį 

(toliau – sutartis): 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1. Ši sutartis apibrėžia Savivaldybės administracijos ir Vežėjo santykius vykdant mokinių 

pavėžėjimo paslaugas. 

 

II. VEŽĖJO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

2. Vežėjas įsipareigoja: 

2.1. saugiai vežti mokinius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų (toliau – 

autobusų) maršrutais, laikytis autobusų tvarkaraščių;  

2.2. skirti tinkamos talpos, techniškai tvarkingas bei geros estetinės išvaizdos transporto 

priemones; 

2.3. sugedus maršrute esančioms transporto priemonėms, pakeisti jas techniškai tvarkingomis 

transporto priemonėmis; 

2.4. raštu derinti su Savivaldybės administracija autobusų tvarkaraščius bei jų pasikeitimus;  

2.5. raštu informuoti mokyklų vadovus apie autobusų maršrutus ir tvarkaraščius;  

2.6. pateikti Savivaldybės administracijai PVM sąskaitą faktūrą už praėjusio mėnesio paslaugas 

ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos informacinės sistemos ,,E. sąskaita“ priemonėmis;  

2.7. užtikrinti, kad autobusų vairuotojai laikytųsi Keleivių ir bagažo vežimo taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 

,,Dėl Keleivių ir bagažo vežimo taisyklių patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais) (toliau – 

Taisyklės). 

3. Vežėjo teisės: 

3.1. Taisyklių numatytais atvejais laikinai nutraukti arba apriboti mokinių ir kitų keleivių 

vežimą, kai kyla grėsmė saugiam autobusų eismui, ir apie tai skubiai informuoti Savivaldybės 

administraciją; 

3.2. teikti siūlymus Savivaldybės administracijai dėl autobusų maršrutų keitimo;  

3.3. gauti iš Savivaldybės administracijos informaciją apie mokyklų turimo transporto 

maršrutus ir grafikus; 

3.4. raštu suderinus su Savivaldybės administracija, keisti autobusų tvarkaraščius.  

 

 



 

III. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

4. Savivaldybės administracija įsipareigoja: 

4.1. apmokėti Vežėjui už suteiktas paslaugas pagal Vežėjo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą; 

4.2. informuoti Vežėją apie reikalingumą keisti autobusų maršrutus ir tvarkaraščius.  

5. Savivaldybės administracijos teisės: 

5.1. tikrinti, kaip Vežėjas vykdo sutartyje numatytus įsipareigojimus; 

5.2. reikalauti iš Vežėjo šalinti jo veikloje pastebėtus trūkumus; 

5.3. kontroliuoti, kaip Vežėjas laikosi patvirtintų autobusų maršrutų ir tvarkaraščių, Taisyklių 

reikalavimų, tikrinti aptarnavimo kokybę, kaip saugiai vežami mokiniai. 

 

IV. APMOKĖJIMO TVARKA 

 

6. Savivaldybės administracija pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą iki to paties mėnesio 

pabaigos sumoka Vežėjui už per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas. Mokėjimai atliekami į Sutarties 

IX skyriuje nurodytą Vežėjo sąskaitą. 

7. Praleidus Sutarties 6 punkte nustatytą terminą ne dėl Vežėjo kaltės, Vežėjui pareikalavus 

Savivaldybės administracija už kiekvieną uždelstą dieną moka Vežėjui 0,03 proc. dydžio 

delspinigius, apskaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos paslaugų kainos. 

 

V. SUTARTIES GALIOJIMAS, PRATĘSIMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS 

 

8. Sutartis įsigalioja 2023 m. sausio 2 d. ir galioja iki 2023 m. gruodžio 31 d.  

9. Sutartis baigiasi šioje sutartyje ar įstatymuose nustatytais pagrindais. 

10. Reorganizavus bendrovę ar kitaip pasikeitus Vežėjo statusui, ši sutartis lieka galioti tą patį 

laiką ir tomis pačiomis sąlygomis, jeigu nesusitariama kitaip. 

11. Sutartis gali būti pakeista šalių susitarimu, jei viena sutarties šalis raštu nurodydama 

pakeitimo pagrindą, pasiūlo kitai sutarties šaliai pakeisti sutartį, o kita šalis sutinka tai padaryti. 

12. Sutartis gali būti pakeista pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems neatlygintiną 

mokinių pavėžėjimą į mokyklas ir į namus. 

13. Sutartis gali būti nutraukta Savivaldybės administracijos iniciatyva: 

13.1. jeigu Vežėjas nevykdo šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų, pažeidinėja autobusų 

maršrutus ir tvarkaraščius, nesaugiai veža mokinius; 

13.2. jeigu Vežėjas bankrutuoja, yra likviduojamas arba kitaip nepajėgus vykdyti savo 

įsipareigojimus. 

14. Šalys gali nutraukti sutartį bendru susitarimu. Bet kuri šalis gali vienašališkai nutraukti 

sutartį apie tai raštu informuodama kitą šalį prieš vieną mėnesį.  

 

VI. KITOS SĄLYGOS 

 

15. Savivaldybės administracija turi teisę prireikus keisti autobusų maršrutus ir jų reisų skaičių 

Vežėjo aptarnaujamuose maršrutuose.  

16. Vežėjas, be teisės nutraukti sutartį, privalo priimti Savivaldybės administracijos sprendimų 

sąlygotus sutarties apimties ir / arba sąlygų pakeitimus. 

17. Visi šios sutarties pakeitimai, papildymai, sutarties priedai turi būti sudaryti raštu, patvirtinti 

įgaliojimus turinčių asmenų parašais, šalių antspaudais ir yra laikomi neatskiriama šios sutarties 

dalimi. 

 

VII. SUTARTIES GINČŲ SPRENDIMO BŪDAI 



 

18. Ginčai dėl sutarties vykdymo sprendžiami derybų keliu, nesutarus – teisme įstatymų 

nustatyta tvarka. 

                                             

VIII. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

19. Sutartis sudaroma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, vienas Vežėjui, 

kitas Savivaldybės administracijai. 

 

IX. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

Pasvalio  rajono savivaldybės                         UAB ,,Pasvalio autobusų              

administracija                                              parkas“                      

Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys                           Vilniaus g. 39-1, 39180 Pasvalys 

Kodas  188753657                          Įmonės kodas 169139957                                               

Ats. sąskaita  LT064010042600060054                          Ats. sąskaita LT574010042600090273           

Banko pavadinimas Luminor Bank AB                         Banko pavadinimas  Luminor Bank AB                                     

Banko kodas  40100                                                        Banko kodas  40100 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,  

Pavaduojantis Administracijos direktorių                       Direktorė                

                                       

A.V. _____________________                                       A.V. ______________________                                            

                                        

Paulius Petkevičius Giedra Andrijauskė 

 

 

  

 


