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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO
2014 m. gruodžio 30 d. Nr. TS–303
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37
punktu ir siekdama racionaliai eksploatuoti Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų mokyklinius
autobusus ir kompensuoti jų naudojimo išlaidas, Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašą (pridedama, 2 l.).
2. Panaikinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-11-05 sprendimą Nr. TS-252 „Dėl
Mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo ir nuomos mokesčio patvirtinimo“.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Meras

Ramunė Veronika Sadauskienė, 58 043

Kęstutis Vaitukaitis

PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės tarybos
2014 m. gruodžio 30 d.
sprendimu Nr.TS–303
MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektrėnų savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
reglamentuoja Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir Elektrėnų savivaldybės
švietimo paslaugų centro (toliau – Įstaiga) mokyklinių autobusų naudojimą.
2. Apraše vartojamos sąvokos ir apibrėžimai:
2.l. mokyklinis autobusas – savivaldybei nuosavybės teise priklausanti ir Įstaigai naudotis
perduota autotransporto priemonė;
2.2. saviraiškos renginiai – sporto, sveikatos ugdymo, meninės raiškos, turizmo, gamtos, techninės
kūrybos, būrelių, studijų, klubų ir kiti neformalieji renginiai, skirti meniniams, sportiniams,
moksliniams, technologiniams, socialiniams, ekonominiams ir kitokiems mokinių gebėjimams
ugdyti;
2.3. pažintinė veikla – viena iš neformaliojo švietimo formų, skirta skatinti vaikų ir jaunimo
tautinį, pilietinį ir kultūrinį ugdymą.
3. Mokyklinis autobusas įsigyjamas, perduodamas arba nurašomas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu,
kitais teisės aktais.
II. MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMAS IR FINANSAVIMAS
4. Mokykliniai autobusai naudojami:
4.1. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse toliau kaip 3
kilometrai nuo mokyklos, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimui vykdyti
pagal Įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintus maršrutus;
4.2. ikimokyklinio amžiaus vaikams, kuriems nustatytas privalomas ikimokyklinis ugdymas,
pavėžėti;
4.3. mokiniams vežti į paskirtus centrus laikyti brandos egzaminus, dalyvauti pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinime;
4.4. mokiniams vežti dalyvauti savivaldybės, regioniniuose ir respublikiniuose mokinių saviraiškos
renginiuose (konkursai, olimpiados, varžybos ir kt.);
4.5. mokiniams vežti į pažintinės veiklos ir profesinio orientavimo renginius;
4.6. mokiniams, gyvenantiems kaimo gyvenamosiose vietovėse, vežti į Švietimo paslaugų centro
Pedagoginės psichologinės tarnybos konsultacijas;
4.7. mokytojams (darbuotojams) vežti į kvalifikacijos kėlimo renginius;
4.8. mokiniams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo
ugdymo mokyklą (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje),
vežti.
5. Suderinus su Įstaigos, turinčios mokyklinį autobusą, vadovu, mokykliniu autobusu gali naudotis
ir kitos Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigos šio Aprašo 4 punkte nurodytoms funkcijoms
vykdyti, padengiant degalų išlaidas.
6. Aprašo 4 punkte nurodytos mokyklinio autobuso eksploatacijos išlaidos finansuojamos Įstaigos
biudžete numatytomis lėšomis.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7. Už mokyklinio autobuso tinkamą naudojimą atsakingas Įstaigos direktorius.
8. Įstaigos, turinčios mokyklinius autobusus, vadovaujasi šiuo Aprašu, parengia autobuso
naudojimo kontrolės, saugojimo, atsakomybės, kelionės lapų pildymo tvarkos aprašą.
9. Aprašas gali būti keičiamas ir papildomas pasikeitus teisės aktų reikalavimams.
____________________________
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