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JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS  

AUTOBUSO NAUDOJIMO, SAUGOJIMO, ATSAKOMYBĖS IR APSKAITOS 

DOKUMENTŲ PILDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos (toliau – progimnazija) autobuso naudojimo, 

saugojimo, atsakomybės ir apskaitos dokumentų pildymo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) 

parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 7 punktu, 16 

straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi, 11 straipsnio 1 dalies 

2 punktu, 12 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 1 ir 2 

dalimis, 58 straipsnio 2 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 6 

straipsnio 1 dalies 1 punktu, Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-620 ,,Dėl 

mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo“, Jurbarko rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu 2018 m. kovo 29 d. Nr.T2-73 ,,Dėl Mokinių vežimo mokykliniu autobusu 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2018 m. spalio 30 d. Savivaldybės turto, perduodamo 

valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktu Nr. D9-51/VID-3. 

1. Aprašas reglamentuoja mokyklinio autobuso naudojimo, kontrolės, atsakomybės, 

saugaus mokinių vežimo, saugojimo ir remonto tvarką. 

 2. Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos mokyklinis autobusas (toliau mokyklinis 

autobusas) – paženklintas skiriamaisiais ženklais ir užrašais, ,,Volkswagen Crafter“ M2 klasės, 

pagamintas 2018 metais, variklis – Euro 6 turbodyzelinis, darbinis tūris 2 litrai, galia 90kW, sėdimų 

vietų skaičius – 19+1, spalva – geltona, indentifikavimo Nr.WV1ZZZSYZK9008690, valstybinis 

Nr. KRA 271. Mokyklinis autobusas – Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialusis 

turtas autobusas, kuris perduotas Jurbarko Naujamiesčio progimnazijai valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo pagal panaudos sutartį. 

 3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas 

sąvokas švietimo įstatyme ir Kelių eismo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr.1950 ,,Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ 

(toliau – Kelių eismo taisyklės). 

 4. Kvalifikaciniai ir elgesio reikalavimai mokyklinio autobuso vairuotojui nustatyti 

Tipinėje mokyklinio autobuso vairuotojo darbo instrukcijoje, Kelių eismo taisyklėse, C1, C1E, C, 

CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei 

profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos apraše, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3-79 

„Dėl C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų 

mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, ir kituose šią sritį reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

5. Mokyklinių autobusų techniniai ir žymėjimo reikalavimai turi atitikti reikalavimus, 

nustatytus Kelių eismo taisyklėse ir Mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis 

mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų apraše, patvirtintame Valstybinės kelių 

transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 gegužės 31 d. įsakymu Nr. 



2B224 „Dėl Mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis 

šviesomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“. 

 

II. MOKYKLINIO AUTOBUSO NAUDOJIMAS IR SAUGOJIMAS 

 

 6. Mokyklinis autobusas naudojamas: 

 6.1.vežti mokinius į neformaliojo švietimo įstaigas, švietimo pagalbos ir kitas įstaigas 

su jų ugdymu ar socialinėmis problemomis susijusiems klausimams spręsti, į savivaldybės, 

regioninius ir šalies saviraiškos renginius (dalykų olimpiadas, konkursus, varžybas, sporto, 

sveikatos mokymo, meninės raiškos, turizmo, gamtos, techninės kūrybos bei kitus nepamokinius 

renginius) bei mokinių pažintinei ir kultūrinei veiklai (lankyti socialinę-kultūrinę ir meninę vertę 

turinčius objektus); 

6.2.vežti mokytojus, mokyklos darbuotojus į kvalifikacijos tobulinimo renginius 

vykstančius savivaldybėje ar šalyje;  

6.3. kitai mokyklos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti; 

6.4. vežti mokinius, besimokančius pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo 

programas, kurie gyvena kaimuose ir miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos ir 

neįgalius mokinius, kurie negali savarankiškai vaikščioti. 

 7. Ketinantys pasinaudoti mokykliniu autobusu aprašo 6.1., 6.2. papunkčiuose 

minimais atvejais vadovaudamiesi galiojančia Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos turizmo 

renginių tvarka ir/arba Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos kvalifikacijos kėlimo tvarka, 

progimnazijos direktoriui teikia prašymą, ir užpildo Mokyklinio autobuso užsakymą (1 priedas). 

8. Mokyklinio autobuso maršrutų tvarkaraščiai, vežamų mokinių sąrašai rengiami ir 

sustojimo vietos nustatomos remiantis Mokinių vežiojimo organizavimo metodinėmis 

rekomendacijomis.  

9. Už mokinių vežimą atsakingas asmuo, kartu su vairuotoju, nustato mokyklinio 

autobuso sustojimo vietas, maršrutus ir tvarkaraščius pagal mokyklos sudarytus vežamų mokinių 

sąrašus, kuriuos tvirtina mokyklos direktorius.  

10. Mokslo metų eigoje maršrutų tvarkaraštis gali būti tikslinamas.  

11. Sustojimo vietos nustatomos, maršrutų tvarkaraščiai ir vežamų mokinių sąrašai 

sudaromi ir jei prireikia, koreguojami įvertinus mokinių važiavimo poreikius. Užtikrinama, kad į 

pavežamų mokinių sąrašus būtų įtraukiami mokiniai, besimokantys pagal priešmokyklinio ir 

bendrojo mokymo programas, kurie gyvena kaimuose ir miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo 

mokyklos. 

12. Mokyklinio autobuso tvarkaraščiai negali dubliuotis su Jurbarko rajono 

savivaldybės patvirtintais maršrutų tvarkaraščiais. 

13. Keleivių negali būti daugiau, negu mokykliniame autobuse yra sėdimų vietų 

keleiviams.  

14. Mokiniai mokykliniame autobuse turi nusiimti kuprines, sėdėti ramiai, užsisegę 

saugos diržus, nevaikščioti. Vežant mokinį neįgaliojo vežimėlyje, vežimėlis turi būti pritvirtintas 

tam skirtomis prisegimo sistemomis. Jei vežant mokinius naudojamos specialios sėdynės, jos turi 

būti pritaikytos mokinių ūgiui ir svoriui pagal Kelių eismo taisyklių reikalavimus. 

Rekomenduojama, kad mokiniai turėtų nuolatines sėdėjimo vietas. 

15. Mokyklinio autobuso sustojimo vietos parenkamos ten, kur yra nuolatinės 

maršrutinių autobusų stotelės, kelio neužstoja kliūtys, yra geras matomumas į abi puses. Sustojimo 

vietos neturi būti ties kelio vingiu ar ištisine ženklinimo linija, įkalnėje, nuokalnėje, ten, kur dėl 

riboto matomumo sustoti draudžia Kelių eismo taisyklės. Sustojimo vietos turi būti nustatomos taip, 

kad mokiniams nereikėtų kirsti važiuojamosios kelio dalies, o jeigu tai neišvengiama, kad perėjimo 

vietos būtų saugios.  

16. Mokyklinio autobuso maršrutų tvarkaraščius ir vežamų mokinių sąrašus privalo 

turėti vairuotojas ir už mokinių vežimą atsakingas mokyklos darbuotojas. Šie dokumentai turi būti 



mokykliniame autobuse. Su kelionių maršrutų tvarkaraščiais supažindinami mokiniai ir jų tėvai 

(globėjai ar rūpintojai).  

 17. Vairuoti autobusą gali tik progimnazijos vairuotojas. 

18. Mokyklinis autobusas Valstybinių švenčių dienomis, nedarbo ir atostogų 

dienomis, vairuotojo ligos ar komandiruotės laikotarpiu saugomas progimnazijos teritorijoje. 

19. Už mokyklinio autobuso tinkamą laikymą, eksploatavimą bei teisingą naudojimą 

atsakingas autobuso vairuotojas ir progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. 

 

III. KELIONĖS LAPŲ PILDYMAS 

 

20. Mokyklinio autobuso ridos ir kuro sunaudojimo apskaita tvarkoma vadovaujantis 

įrašais kelionės lapuose. Sunaudoti degalai nurašomi pagal kelionės lapuose nurodytą ridą, 

neviršijant direktoriaus įsakymu patvirtintų degalų sunaudojimo normų. 

21. Kelionės lapus vairuotojui išduoda buhalterija. 

22 Kelionės lapai vairuotojui išduodami ne ilgesniam kaip iki einamojo mėnesio 

pabaigos laikotarpiui. 

23. Vairuotojas kelionės lape įrašo važiavimo maršrutą, kilometrus, skaitiklio 

parodymai įrašomi išvykstant ir užbaigus kelionės važiavimo maršrutą. Mėnesiui pasibaigus 

kelionės lape įrašo pirktų degalų kiekį. (2 priedas). 

 

IV. MOKYKLINIO AUTOBUSO IŠLAIKYMAS (LĖŠOS) 

 

24. Išlaidos, skirtos mokyklinio autobuso išlaikymui, apmokamos iš rajono 

savivaldybės biudžete progimnazijai patvirtintų asignavimų. 

25.Vykstantys į veiklas ir renginius numatytus aprašo 6.1., 6.2. papunkčiuose, 

padengia faktiškas transporto naudojimo išlaidas, išskyrus atvejus kada suderinus raštu su 

kuruojančiu vadovu dėl apmokėjimo būdų (turint lėšų), gali būti apmokama iš rajono savivaldybės 

biudžete progimnazijai patvirtintų asignavimų. 

26. Iš progimnazijos mokymo lėšų sąmatos, skirtos mokinių pažintinei veiklai ir 

profesiniam orientavimui, gali būti apmokamas mokinių vežimas į (iš) pažintinės, kultūrinės, 

socialinės veiklos renginius (lankyti socialinę-kultūrinę ir meninę vertę turinčius objektus). Dėl lėšų 

panaudojimo nutarimą priima Progimnazijos taryba. 

27. Kelionės išlaidos, vežti mokinius į (iš) progimnaziją pagal aprašo 6.4. apmokamos 

iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžete progimnazijai patvirtintų mokinių pavėžėjimui skirtų lėšų. 

28. Kuras autobusui gali būti pilamas toje degalinėje, su kuria progimnazija yra 

sudariusi sutartį bei sutarties priede nurodytose degalinėse. Esant būtinybei, kai kelionės metu 

baigiasi kuras, o artimiausiu atstumu nėra degalinių tinklo degalinės, su kuria progimnazija yra 

sudariusi sutartį, kuras gali būti pilamas ir kitose degalinėse. Tokiu atveju vairuotojas po kelionės 

direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams turi pateikti kuro įsigijimo dokumentus. 

29. Progimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas darbuotojas, per 30 

kalendorinių dienų pasibaigus kalendoriniams metams, pateikia informaciją savivaldybės 

administracijai apie mokyklinio autobuso panaudojimą per praėjusius metus, nurodant mokyklinio 

autobuso ridą (organizuojant mokinių pavėžėjimą į mokyklą ir į saviraiškos ir pažintinės veiklos 

renginius), pavežamų mokinių skaičių bei faktiškas mokyklinio autobuso išlaidas per metus 

(įskaitant vairuotojų darbo užmokestį, autobusų eksploataciją, draudimą, remontą, kuro išlaidas ir 

kt.). 

 

V. AUTOBUSO TECHNINIS APTARNAVIMAS IR REMONTAS 

 

30. Autobuso techninis aptarnavimas ir remontas: 

30.1. už autobuso techninę būklę, kasdieninę priežiūrą ir periodinį aptarnavimą 

atsakingas mokyklinio autobuso vairuotojas; 



30.2. už šios būklės kontrolę atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams; 

30.3. autobuso techninis aptarnavimas turi būti atliekamas pagal gamyklos 

(gamintojo) nurodytą periodiškumą; 

30.4. visus mokyklinio autobuso remonto, draudimo ir kt. klausimus sprendžia 

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, suderinęs su progimnazijos direktoriumi ir vyriausiuoju 

buhalteriu dėl lėšų skyrimo; 

30.5. susidėvėjusios mokyklinio autobuso dalys, nurašomos. 

31. Mokyklinis autobusas draudžiamas transporto priemonių valdytojų civilinės 

atsakomybės privalomuoju draudimu ir transporto priemonių draudimu ,,KASKO“ teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

32. Mokyklinio autobuso vairuotojas, pastebėjęs gedimus, kurie gali kelti grėsmę 

eismo saugumui, praradus autobuso dokumentus arba raktus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti 

direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams arba direktoriui ne vėliau kaip kitą darbo dieną. 

33. Įvykus mokyklinio autobuso vagystei ar vagystei iš jo, eismo įvykiui ar kitaip 

apgadinus mokyklinį autobusą, vairuotojas nedelsdamas apie tai turi pranešti policijai, direktoriaus 

pavaduotojui ūkio reikalams arba direktoriui. 

34. Mokyklinio autobuso vairuotojas savo darbe privalo vadovautis Kelių eismo 

taisyklėmis, pareigybės aprašymu, vairuotojo saugos ir sveikatos instrukcija, LR vyriausybės 

nutarimais, darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais. 

35. Kol galioja gamintojo garantija tvarkoma ir tikrinama mokyklinio autobuso 

,,Volkwgen Crafter“ techninėje charakteristikoje nurodytuose 4.4, 4.5, papunkčiuose, ir nurodytose 

garantinio techninio aptarnavimo ir remonto įmonėse. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

36. Aprašas gali būti keičiamas ir pildomas pasikeitus teisės aktų reikalavimams ar 

atsiradus poreikiui tikslinti kai kuriuos šio aprašo punktus. 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 

mokyklinio autobuso naudojimo 

tvarkos aprašo 1 priedas  

 

____________________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

_________________________________________________________________ 

(pareigos) 

 

MOKYKLINIO AUTOBUSO UŽSAKYMAS 

20__-__-__ 

Jurbarkas 

užsako iš Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos mokyklinį autobusą:  

 lankyti socialinę-kultūrinę ir meninę vertę turinčius objektus, aprašo 6.1 p.; 

 

į kvalifikacijos tobulinimo renginius vykstančius savivaldybėje ar šalyje, aprašo 6.2 p.; 

aprašo 6.4 p.; 

______________________________________________________________________

_____ 

(renginio pavadinimas, vieta)  

___________________________________________________________________________ 

(kilometrai į abi puses, keleivių skaičius)  

20___ m. _______________________ mėn. _____ d.  

Autobusui atvykti: 

_________________________________________________________________________ 

(adresas, laikas)  

Autobuso grįžimo laikas: 

__________________________________________________________________________ 

(laikas) 

 

 

 

 

 

 

 

  ________________  _____________________   

     (parašas)       (vardas, pavardė)  

 

 

  

  

  

  


