
PATVIRTINTA 

       Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos – 

       daugiafunkcio direktoriaus  

2017 m. spalio 19 d. įsakymu  

Nr.MV(1.3) – 593 

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLA – DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

 

 VAŽIAVIMO MOKYKLOS – DAUGIAFUNKCIO CENTRO AUTOBUSAIS TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos – daugiafunkcio centro važiavimo autobusais taisyklės 

(toliau – taisyklės) nustato važiavimo Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos – daugiafunkcio centro 

autobusais tvarką. Šios taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, 

reglamentuojančiais keleivių ir bagažo vežimą. 

 

II SKYRIUS 

VAIRUOTOJO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

2. Mokyklos – daugiafunkcio centro autobusų vairuotojai (toliau – vairuotojai) privalo: 

2.1. vežti mokinius vadovaudamasis Kelių eismo taisyklėmis ir šiomis taisyklėmis. Jis privalo 

nedelsdamas informuoti savo darbdavį ir/ar už organizuotą mokinių vežimą atsakingą asmenį apie visas 

iškilusias mokinių vežimo problemas (maršrutų organizavimo, autobuso techninio aptarnavimo ir 

remonto, techninės apžiūros, grafiko, mokinių elgesio, jų punktualumo ir t. t.); 

2.2. prižiūrėti, kad mokiniai saugiai įliptų į transporto priemonę, išliptų iš jos tik sustojus, 

naudotųsi įrengtomis prisegimo sistemomis;  

2.3. pagal galimybes vaikus įlaipinti ir išlaipinti stotelėse; 

2.4. įspėti išlipančius mokinius, kad išlipę iš Mokyklos – daugiafunkcio autobuso jie neitų per 

kelią pro autobuso galą ir priekį, o palauktų, kol jis nuvažiuos, arba prieš pereidami kelią, mokiniai 

paėjėtų toliau nuo autobuso galo, kad matytų kelią. Esant galimybei, vairuotojas saugiai palydi mokinį; 

2.5. vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais būnant kelyje; 

2.6. vežti mokinius su nuolat įjungtomis artimosiomis žibintų šviesomis; 

2.7. įjungti šias žibintų šviesas bei avarinę šviesos signalizaciją ir sustojus, kai mokiniai 

įlaipinami (išlaipinami), tamsoje arba esant blogam matomumui; 

2.8. užtikrinti transporto priemonių švarą; 

2.9. turėti kelionių maršrutus, tvarkaraščius ir vežamų mokinių sąrašus autobuse. Pakeitus 

tvarkaraštį ar maršrutą, su pakeitimais nedelsiant supažindinti mokinius ir jų tėvus (globėjus ar 

rūpintojus); 

2.10. pranešti apie nuolat vėluojančius į autobusą mokinius atsakingam asmeniui; 

2.11. vežant mokinį neįgaliojo vežimėlyje, pritvirtinti vežimėlį tam skirtomis prisegimo 

sistemomis, pritaikyti specialias sėdynes mokinių ūgiui ir svoriui, pagal Kelių eismo taisyklių 

reikalavimus; 

2.12. nepalikti mokinių vienų, be priežiūros atsitikus bet kokiam nenumatytam atvejui. Įvykus 

eismo įvykiui, jei yra sužeistų, reikia nedelsiant kviesti greitąją medicininę pagalbą ir policiją, jei 

įmanoma, suteikti pagalbą. 

3. Vairuotojams draudžiama: 

3.1. rūkyti autobuse; 



3.2. garsiai leisti muziką; 

3.3. vežti daugiau keleivių negu įrengta sėdimųjų vietų; 

3.4. vežti stovinčius keleivius; 

3.5. vežti keleivių taip, kad trukdytų vairuoti ir ribotų vairuotojui matomumą. 

4. Vairuotojas už šių taisyklių pažeidimą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka. 

 

III SKYRIUS 

KELEIVIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

6. Keleiviai (toliau – mokiniai, mokytojai, lydintys asmenys ir kt.) privalo: 

6.1. laukti autobuso sutartose vietose; 

6.2. būti autobuso sustojimo vietoje ne vėliau kaip tvarkaraštyje nustatytu laiku; 

6.3. įlipti arba išlipti tik autobusui sustojus; 

6.4. autobuse nusiimti kuprines, sėdėti ramiai, užsisegus saugos diržus, nevaikščioti;  

6.5. autobuse sėdėti tose pačiose vietose; 

6.6. šiukšles dėti į polietileninius maišelius arba šiukšliadėžę, išlipus išmesti į konteinerius 

buitinėms atliekoms. 

7. Mokiniams draudžiama: 

7.1. autobusui važiuojant kalbinti vairuotoją ar kitaip jam trukdyti; 

7.2. važiuoti neblaiviems (girtiems) ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų 

(narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų medžiagų); 

7.3. važiuoti skleidžiant aitrų kvapą, apsirengusiems nešvariais drabužiais; 

7.4. tepti ir gadinti autobuso išorę ir vidų; 

7.5. stovėti ant sėdynių; 

7.6. rūkyti, valgyti, gerti, šiukšlinti, triukšmauti ir kitokiais veiksmais pažeisti viešąją tvarką ir 

trukdyti kitiems keleiviams; 

7.7. važiuoti stovint; 

7.8. važiuoti neprisisegus saugos diržu. 

8. Vežėjui padarytą žalą (apgadinta autobuso išorė ar vidus, išdaužtas ar subraižytas langas ir 

kt.) kaltininkas turi atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. 

 

IV SKYRIUS 

ATSISKAITYMAS UŽ VAŽIAVIMĄ 

 

9. Autobusais į Mokyklą – daugiafunkcį centrą ir iš jo nemokamai pavežami mokykloje – 

daugiafunckiame centre besimokantys specialiųjų poreikių turintys mokiniai, gyvenantys Šiaulių 

rajone. 

10. Mokinių tėvai dėl pavėžėjimo rašo prašymus mokyklos – daugiafunkcio centro direktoriui. 

11. Kiti mokiniai pavežami autobusu tik esant laisvoms vietoms. 

12. Mokyklos – daugiafunkcio centro autobusais gali būti vežami: 

12.1. mokiniai į (iš) respublikinius(-ių), regioninius(-ių), rajoninius(-ių) saviraiškos renginius(-

ių), į (iš) profesinio konsultavimo, sporto ir pažintinės veiklos renginius(-ių); 

12.2. pedagogai į (iš) kvalifikacinius(-ių) renginius(-ių), vykstančius(-ių) rajone ir už jo ribų. 

 

V SKYRIUS 

BAGAŽO VEŽIMAS 

 

13. Mokinys turi teisę nemokamai vežti rankinį bagažą, neužimantį papildomos keleivio vietos. 



14. Už vežamo bagažo saugumą atsako pats keleivis. 

15. Autobusais draudžiama vežti degiąsias, sprogstamąsias, dvokiančias, radioaktyvias 

medžiagas, suspaustas ir suskystintas dujas (išskyrus dujas nešiojamuose balionuose), smailius, aštrius, 

griozdiškus, trukdančius keleiviams daiktus ir daiktus, kurie gali sutepti transporto priemonės sėdynes 

arba keleivių drabužius. 

 

      

 


