
                                                                                                                    

                                                       

                                                                                   

PATVIRTINTA  

Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo 

mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. V-56  
 

 

 
 

AKMENĖS R. DABIKINĖS VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLOS MOKINIŲ 

PAVĖŽĖJIMO TVARKA    
 

 

1. Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla, atstovaujama direktorės Birutės Elenos 

Jakaitienės, veikianti pagal Mokyklos nuostatus, ir UAB Naujosios Akmenės autobusų parkas, 

atstovaujamas direktoriaus  Jurgio  Sarulio, veikiančio pagal įstatus, sudaro dvišalę sutartį vežti 

mokinius į  Mokyklą ir atgal pagal Lietuvos Respublikos transporto  lengvatų įstatymo  Nr. X-1612  

2008 m. birželio 17 d.  (Žin., 74-2861) 6 straipsnio 1.1 dalį; vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-620 „Dėl mokinių vežimo 

mokykliniu autobusu tvarkos aprašu“; ir pagal Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 

20 d. sprendimą Nr. T-43(E), patvirtintą mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės išlaidų 

kompensavimo tvarkos aprašą.  

 

                                                      I SKYRIUS 

 MOKINIŲ VEŽIMO MOKYKLINIU AUTOBUSU ORGANIZAVIMAS 
 

       2.  Kiekvienais mokslo metais mokyklinio autobuso sustojimo vietas nustato, maršrutus, 

tvarkaraščius ir vežamų mokinių sąrašus, sudaro už organizuotą mokinių vežimą atsakingas 

asmuo, socialinis pedagogas, tvirtina Mokyklos vadovas. 

      3.  Sustojimo vietos nustatomos, maršrutai, tvarkaraščiai ir vežamų mokinių sąrašai   

sudaromi ir jei prireikia, koreguojami, įvertinus mokinių važiavimo poreikius. 

             4. Kelionių maršrutus, tvarkaraščius ir vežamų mokinių sąrašus privalo turėti vairuotojas ir 

už organizuotą mokinių vežimą atsakingas mokyklos darbuotojas. Šie dokumentai turi būti 

mokykliniame autobuse, mokinių vykstančių su mokykliniu autobusu sąrašą turi lydintis asmuo. 

Mokyklinio autobuso tvarkaraščius turi turėti mokinių tėvai (globėjai ar rūpintojai). Jeigu 

maršrutai ir tvarkaraščiai keičiami, su pakeitimais nedelsiant supažindinami mokiniai ir jų tėvai 

(globėjai ar rūpintojai), apie tai paskelbiama mokyklos informavimo priemonėse. 

       5. Į  namus išvykstama:      

              5.1. kasdien - pasibaigus pamokoms, neformaliojo švietimo užsiėmimams;     

              5.2. penktadienį - po pamokų.                                                             

                                                           

II SKYRIUS 

MOKINIŲ VEŽIMAS MOKYKLINIU AUTOBUSU 
 

  6. Jei vežami priešmokyklinio amžiaus ir / ar neįgalūs mokiniai, kurie negali savarankiškai 

vaikščioti, mokykliniame autobuse važiuoja mokinius lydintis asmuo. Už mokinių saugų pavežėjimą 

mokyklos transportu, atsako lydintis asmuo važiuojantis su mokiniais. 

  7. Mokiniai turi būti įlaipinami ar išlaipinami tik patvirtinto maršruto numatytose 

nuolatinėse mokyklinio autobuso sustojimo vietose. Priešmokyklinio amžiaus mokinius ir 

neįgaliuosius mokinius, kurie negali savarankiškai vaikščioti,  iki mokyklinio autobuso sustojimo 

vietos palydi ir juos pasitinka tėvai (globėjai ar rūpintojai), o į mokyklą ir iš mokyklos iki autobuso 

palydėtų mokinius lydintis asmuo arba kitas direktoriaus paskirtas mokyklos darbuotojas. 

 8. Į sustojimo vietą mokyklinis autobusas  atvažiuoja ir išvažiuoja iš jos tvarkaraštyje 

nustatytu laiku. Mokiniai turi būti instruktuoti, kaip elgtis, jeigu autobusas vėluoja ar neatvažiuoja.  

 9. Mokiniai mokyklinio autobuso sustojimo vietoje turi būti ne vėliau kaip tvarkaraštyje 

nustatytu laiku. Jeigu mokiniai nuolat vėluoja į mokyklinį autobusą, jei pasitinkantis asmuo neateina 

laiku, vairuotojas turi pranešti už organizuotą mokinių vežimą mokykloje atsakingam asmeniui, kuris 

išsiaiškina vėlavimo priežastis ir jas šalina. 
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             10.  Mokiniai išleidžiami važiuoti namo nesilaikant mokykliniu autobusu vykstančių mokinių 

sąrašo jei : gautas raštiškas prašymas ar skambutis telefonu iš tėvų  (globėjų ar rūpintojų), susirgus 

mokiniui. 

 11. Mokiniai mokykliniame autobuse turi nusiimti kuprines, sėdėti ramiai, užsisegę saugos 

diržus, nevaikščioti.  

  

    

III SKYRIUS 

MOKINIŲ VEŽIMAS REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS  
 

            12. Socialinis pedagogas  kiekvieną mėnesį iki 15 dienos pateikia sąrašus mokinių, sekančio 

mėnesio vykimui į mokyklą ir atgal, naudojantis UAB ,,Naujosios Akmenės autobuso parko“  

reguliaraus susisiekimo autobusais autobusų stočiai (1 priedas):  

            12.1. Klasės vadovas užtikrina, kad kiekvienas mokinys važiuojantis autobusu turėtų mokinio 

pažymėjimą ir vardinį mėnesinį bilietą. 

            13. Socialinis pedagogas mokslų metų pradžioje pateikia sąrašus mokinių, kurie  atvyksta į 

Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo  mokyklą, ir vyksta į namus mokyklos transportu  (2 

priedas).  

            14.  Socialinis pedagogas  rugsėjo mėnesį sudaro mokinių vežiojimo grafiką 

(žr. direktoriaus tvarkomosios veiklos organizavimo klausimais įsakymuose) mokyklos transportu, 

reguliaraus susisiekimo transportu, privačiu transportu, sąrašus, esant reikalui sąrašai koreguojami (3, 

4 priedai):  

           14.1. vykstantiems į namus maršrutiniu transportu kas mėnesį socialinis pedagogas išduoda 

mokiniams važiavimo pažymėjimą gautą iš Naujosios Akmenės autobusų parko. 

           15. Už mokinio pažymėjimo blankų apskaitos, išdavimo ir naudojimo tvarką atsakingas 

socialinis pedagogas. Pametus mokinio pažymėjimą, išduodamas naujas, parašius prašymą Mokyklos 

direktoriaus vardu. 

            16. Už mokinių saugumą kelyje, priešmokyklinio ugdymo grupės, specialiųjų,  lavinamųjų ir 

socialinių įgūdžių (darbinio ugdymo) klasių mokiniai, kurie važinėja kasdien po pamokų arba 

pirmadieniais–penktadieniais reguliaraus susisiekimo autobusais ir privačiu transportu, kasdien 

vykstančių pėsčiomis į mokyklą ir namo atsakingi tėvai (globėjai). Tėvų (globėjų) sutikimai 

patvirtinti mokyklos direktoriaus  laikomi mokinio asmens byloje (5-8 priedai). 

            17. Lavinamųjų klasių mokinių tėvai prašyme nurodo, koks asmuo palydės į mokyklą ir 

pasitiks mokinį  sutartame sustojime sugrįžus iš mokyklos.  

     

_______________________ 

      

 

 

PRITARTA   

Mokyklos tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. 

posėdžio protokoliniu nutarimu  

protokolo Nr. T-3
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PATVIRTINTA 

Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo 

mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. V-56  

1 priedas  

Pavyzdys     

 

 

AKMENĖS R.VLADIMIRO ZUBOVO   SPECIALIOJI MOKYKLA 
      

                                                                                                          (įstaigos pavadinimas)                                

 

 

                      MOKINIŲ, VAŽIUOJANČIŲ UAB NAUJOSIOS AKMENĖS AUTOBUSŲ PARKO 

                             MARŠRUTINIAIS AUTOBUSAIS, SĄRAŠAS       

       

Eil. 

Nr.  

Bilieto Nr. Moksleivio pavardė, vardas Moksleivio 

pažymėjimo Nr. 

Važiavimo maršrutas Išvykimo 

laikas 

Važiavimo 

skaičius 

per mėn. 

Pastabos 

Nuo Iki 

1.  Vardaitis,  Pavardaitis 1194908 Dabikinė      Naujoji Akmenė      7.15        4      
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              PATVIRTINTA  

              Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo 

              mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d.   

          įsakymu Nr. V-56 

          2 priedas   

     Pavyzdys 

 

                 AKMENĖS R. DABIKINĖS VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLOS MOKINIŲ 

                PAVĖŽĖJIMAS MOKYKLOS TRANSPORTU 

 

 

Eil. 

Nr.  

        Mokinio vardas, pavardė                 Klasė 

1. Vardaitis,  Pavardaitis 5 specialioji 
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                               PATVIRTINTA  

              Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo  

              mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d.  

          įsakymu Nr. V-56 

           3 priedas   

        Pavyzdys 

 

           AKMENĖS R. DABIKINĖS VLADIMIRO ZUBOVO  MOKYKLOS MOKINIŲ KURIE    

                 NAUDOJASI UAB „NAUJOSIOS AKMENĖS AUTOBUSŲ PARKAS“        

                         MARŠRUTINIAIS AUTOBUSAIS VARDINIS SĄRAŠAS  

 

Eil. 

Nr.  

Mokinio vardas, pavardė  Klasė Maršrutas  

1.  Vardaitis  Pavardaitis  5 specialioji Akmenė–Dabikinė 
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          PATVIRTINTA  

              Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo 

              mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d.  

          įsakymu Nr. V-56 

          4 priedas   

     Pavyzdys 

 

                  AKMENĖS R. DABIKINĖS VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLOS MOKINIŲ,       

                        VYKSTANČIO PRIVAČIU TRANSPORTU  Į MOKYKLĄ IR Į NAMUS SĄRAŠAS 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė                   Kur vyksta 

1.  Vardaitis,  Pavardaitis 4 lavinamoji  Akmenė  
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           PATVIRTINTA  

              Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo 

              mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d.  

          įsakymu Nr. V-56 

          5 priedas   

  

     Pavyzdys 

 

 

             ______________________________________________________________________________   

                                                                   (Tėvų arba globėjų vardas, pavardė) 

 

            _______________________________________________________________________________    

 
 

           _______________________________________________________________________________  

                                                                 (Adresas, telefono numeris) 

                                                                          

 

 

           Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo 

           mokyklos direktorei  

           Birutei Elenai Jakaitienei     

 

  

 
                             PRAŠYMAS DĖL VAŽINĖJIMOSI   

 

20____ m. _________________ mėn._____ d. 

Dabikinė 

 

 

 

 Prašau leisti mano sūnui (dukrai) __________________________________________ , 

_____ klasės  mokiniui (-ei), važinėti į mokyklą pirmadieniais ir iš mokyklos penktadieniais  į  namus 

mokyklos transportu/maršrutiniu autobusu nuo šių metų _____________________________________.   

 Už sūnaus (dukros) elgesį ir saugumą išlipus iš mokyklos transporto/maršrutinio autobuso,  

atsakau  aš, ____________________________.  

                            

  

_____________  _________________________________ 

    (parašas)                           (Tėvų arba globėjų vardo raidė, pavardė) 
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           PATVIRTINTA  

              Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo 

              mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d.  

          įsakymu Nr. V-56 

          6 priedas   

     Pavyzdys 

 

 

     ______________________________________________________________________________   

                                                      (Tėvų arba globėjų vardas, pavardė) 

 

     _______________________________________________________________________________    

 
 

     _______________________________________________________________________________  

                                                                 (Adresas, telefono numeris) 

                                                                          

 

 

      Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo  

      mokyklos direktorei  

      Birutei Elenai Jakaitienei     

 

  

 
                                     PRAŠYMAS DĖL VAŽINĖJIMOSI   

 

                                    20____ m. _________________ mėn._____ d.  

                                                                                  Dabikinė 

 

 

 

     Prašau leisti mano sūnui (dukrai) ____________________________________________ , 

     _____ klasės  mokiniui  (-ei), kasdien važinėti  į  mokyklą  ir iš mokyklos į namus  mokyklos     

     transportu/maršrutiniu autobusu nuo šių metų _____________________________________.   

    Už sūnaus (dukros) elgesį ir saugumą išlipus iš mokyklos transporto/maršrutinio autobuso,  

     atsakau  aš, ____________________________.  

                            

 

                                             _____________  _________________________________ 

                                                                      (parašas)                        (Tėvų arba globėjų vardo raidė, pavardė) 
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           PATVIRTINTA  

              Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo 

              mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d.  

          įsakymu Nr. V-56 

          7 priedas   

     Pavyzdys 

          

__________________________________________________________________________   

                                                                      (Tėvų arba globėjų vardas, pavardė) 

 

___________________________________________________________________________    

 
 

___________________________________________________________________________  

                                                                         (Adresas, telefono numeris) 

                                                                          
 

 

Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo  

mokyklos direktorei  

Birutei Elenai Jakaitienei     

 

  
                  PRAŠYMAS DĖL VAŽINĖJIMOSI   

 

                                          20____ m. _________________ mėn._____ d.  

                                                                                      Dabikinė 

 
 

       Prašau leisti mano sūnui (dukrai) ____________________________________________ , 

_____ klasės  mokiniui  (-ei), važinėti  į  mokyklą pirmadieniais ir iš mokyklos penktadieniais   

      į namus  mokyklos transportu/maršrutiniu autobusu nuo šių metų ________________________________. 

  Sūnų ( dukrą) pasitiksiu aš,   ______________________________________________________.   

                     Nesant galimybei pasitikti man, leidžiu sūnų (dukrą) pasitikti šiems asmenims:  

 

1. ____________________________________________ , 

                                      (vardas, pavardė, giminystės ryšys) 

 

2. ____________________________________________ . 

                                      (vardas, pavardė, giminystės ryšys) 

 

 

 

        _____________      _________________________________ 

                                      (parašas)                   (Tėvų arba globėjų vardo raidė, pavardė) 

 

 
                                 Pastaba. Mokinius gali pasitikti tik pilnamečiai asmenys. 

 


