
                                                                                                  
 

ŠIAULIŲ RAJONO DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS 

MOKINIŲ NEATLYGINTINO PAVĖŽĖJIMO MOKYKLOS AUTOBUSAIS 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

       1. Šis tvarkos aprašas reglamentuoja Dubysos aukštupio mokyklos teise valdomų bei valstybės 

nuosavybės teise priklausančių ir mokyklai naudotis perduotų autobusų naudojimą. 

       2. Mokyklos autobusų naudojimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. birželio 30 d. 

įsakymu Nr. V-620, Mokinių vežiojimo organizavimo metodinėmis rekomendacijomis, kurioms pritarta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. ISAK-1778 „Dėl 

Mokinių vežiojimo organizavimo metodinių rekomendacijų“ ir kelių eismo taisyklėmis. 

        

II.   MOKYKLOS  AUTOBUSŲ NAUDOJIMAS  

 

       3. Mokyklos autobusai naudojami: 

       3.1. mokyklos mokiniams, gyvenantiems toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos, vežti į mokyklą ir 

namus; 

       3.2. vežti mokinius į (iš) rajoninius, respublikinius ir regioninius saviraiškos, profesinio 

orientavimo, sporto ir mokomosios pažintinės veiklos renginius;  

       3.3. kitoms kelionėms, apmokant kuro ir eksploatacijos išlaidas  vadovaudamasis Šiaulių rajono 

savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-234 “Dėl mokyklinių autobusų nuomos 

mokesčio nustatymo ir Šiaulių rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomojimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

       4. Mokyklos autobusų maršrutai vežti mokinius į mokyklą ir namo rengiami taip, kad sudarytų 

galimybę mokiniams kuo greičiau ir saugiau atvykti į mokyklą ir sugrįžti iš jos į namus ugdymo 

procesui pasibaigus. Sudarant maršrutus atstumas nuo mokinio namų iki arčiausiai tinkančios autobusui 

sustoti arba apsisukti vietos, negali būti didesnis kaip 3 kilometrai. 

       5. Priešmokyklinės ugdymo grupės ir pirmos klasės mokiniams atstumas nuo mokinio namų iki 

arčiausiai tinkančios autobusui sustoti arba apsisukti vietos esant galimybei mažinamas iki minimalaus 

galimo atstumo. 

       6. Vežant mokinius į  rajoninius, respublikinius ir regioninius saviraiškos, profesinio orientavimo, 

sporto ir mokomosios pažintinės veiklos renginiu ir kitas keliones atsakingas už kelionę asmuo ne vėliau 

kaip trys dienos darbo iki numatytos išvykos datos pateikia mokyklos administracijai prašymą kuriame 

nurodo išvykos laiką ir maršrutą. 

       7. Pavežamų mokinių sąrašas sudaromas vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. 

gegužės 31 d. spendimu Nr. T-200 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. 

sprendimo Nr. T-147 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų 

nustatymo“ pakeitimo“. Į sąrašą įrašomi sprendime nurodytose gyvenvietėse gyvenantys 

priešmokyklinių ugdymo grupių ir 1 – 10 klasių mokiniai, bei ikimokyklinio ugdymo auklėtiniai, jeigu 

mokykloje mokosi ne jaunesnis kaip 12 metų brolis arba sesuo. 

        

       8. Autobusu maršrutus, moksleivių sąrašus,  pavėžėjimo grafikus sudaro mokyklos ūkvedys 

atsakingas už mokinių pavėžėjimą. 

       9. Pavežamų mokinių sąrašai ir maršrutai tvirtinami mokyklos direktoriau įsakymu.  



       10. Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos kelių 

priežiūros vadovo (I dalis KPV PN-05) automobilių kelių priežiūros normatyvais, esant rajoninių kelių 

nustatytam III-čiam (žemam) priežiūros lygiui ir LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 

(2000m. Spalio 12 d. NR.VIII-2043) 4 str. 2 punktu, esant sudėtingoms oro sąlygoms, mokiniai 

direktoriaus įsakymu, į (iš) mokyklą gali būti nevežami, tačiau ugdymo procesas mokykloje vyksta.  

       11. Mokyklos autobusai saugomi mokyklos teritorijoje nustatytose vietoje arba kitose saugiose 

teritorijose sudarius sutartį su jų savininkais. 

       12. Ūkvedys atsakingas už mokinių pavėžėjimą kiekviena mėnesį vairuotojams išduoda kelionės 

lapus, kuriuose jie įrašo dienos maršrutą ir nuvažiuotą atstumą. 

       13. Autobuso  ridos ir kuro sunaudojimo apskaita tvarkoma atskirai kiekvienam automobiliui 

vadovaujantis įrašais kelionės lapuose. 

       14. Kiekvieno mėnesio kuro sąnaudų ataskaitas, pavežamų mokinių sąrašus, kelionės lapus, 

pateisinančius keliones įsakymus, įsigyto kuro kasos kvitus ir sąskaitas rengia ir metus saugo ūkvedys 

atsakingas už mokinių pavėžėjimą. Pasibaigus kalendoriniams metams dokumentai atiduodami į 

mokyklos archyvą.  

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

       15. Mokyklinio autobuso vairuotoju gali dirbti asmuo, turintis teisę vairuoti D kategorijos kelių 

transporto priemones, susipažinęs su autobuso vairuotojo pareigine instrukcija ir pasirašęs darbo sutartį.  

       16. Mokyklinio autobuso vairuotojas atsakingas už autobuso techninę būklę ir šios būklės kontrolę, 

kasdieninę priežiūrą ir periodinius techninius aptarnavimus. 

       17. Transporto priemonės techninis aptarnavimas atliekamas pagal gamyklos - gamintojos nurodytą 

periodiškumą. 

       18. Transporto priemonės remonto klausimus sprendžia ūkvedys atsakingas už mokinių pavėžėjimą. 

       19. Susidėvėjusios atsarginės dalys, bei atsarginės dalys įdėtos remonto įmonėse nurašomos pagal 

mokyklos tvarką. 

       20. Nustačius degalų normos ar automobilio ridos limito viršijimą, atsakomybė už tai tenka 

autobuso vairuotojui. 

       20. Šio aprašo kontrole vykdo  direktoriaus įsakymų paskirtas asmuo. 

       21. Šis aprašas viešai paskelbiamas mokyklos bendruomenei. 

       22. Šio aprašo pakeitimai ir papildymai tvirtinami mokyklos direktoriaus įsakymu. 
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