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UTENOS VYTURIŲ PROGIMNAZIJOS  

 MOKYKLINIO AUTOBUSO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokyklinio autobuso naudojimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja 

Utenos Vyturių progimnazijai priklausančio autobuso naudojimo, nuomos, saugojimo, priežiūros ir 

kuro suvartojimo kontrolės tvarką. 

2. Autobusas įsigyjamas, perduodamas arba nurašomas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos valstybių ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, 

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir 

kitais norminiais aktais. 

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir apibrėžimai: 

3.1. saviraiškos renginiai – dalykinės olimpiados, sporto, sveikatos ugdymo, meninės 

raiškos, turizmo, gamtos, techninės kūrybos ir kitų būrelių, studijų, klubų bei kiti užklasiniai 

renginiai, skirti meniniams, kalbiniams, sportiniams, moksliniams, technologiniams, socialiniams, 

ekonominiams ir kitokiems mokinių gebėjimams ugdyti; 

3.2. pažintinė veikla – viena iš neformaliojo švietimo formų, skirta skatinti vaikų ir jaunimo 

tautinį, patriotinį ir kultūrinį ugdymą, lankant kultūrinę ir meninę vertę turinčius objektus. 

 

II. AUTOBUSO NAUDOJIMO TVARKA IR SĄLYGOS 

 

4. Autobusas naudojamas: 

4.1. vežti mokinius į mokyklą ir atgal progimnazijos direktoriaus patvirtintais maršrutais; 

4.2. vežti mokinius į pamokas, vykstančias už progimnazijos ribų (pvz. plaukimo centras, 

muziejus ir pan.); 

4.3. vežti mokinius į (iš) rajoninius, zoninius, apskrities, respublikinius saviraiškos 

renginius; 

4.4. vežti mokinius į pažintinės veiklos keliones, renginius; 

4.5. vežti progimnazijai reikalingas prekes ir priemones; 

4.6. vežti mokytojus, įstaigos darbuotojus į (iš) kvalifikacinius renginius, vykstančius  

rajone ir respublikoje bei kitais nenumatytais šiame apraše atvejais laisvu nuo mokinių pavėžėjimo 

laiku ar mokinių atostogų metu. 



4.7. pasirašius transporto priemonės nuomos sutartį ir apmokant faktines išlaidas, autobusu 

gali naudotis kitos ugdymo įstaigos, Utenos rajono savivaldybės administracija, socialiniai 

partneriai. 

5. Fizinis ar juridinis asmuo, norintis naudotis autobusu pagal šios tvarkos 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 

punktus, pateikia progimnazijos direktoriui prašymą, kuriame nurodo asmenis, atsakingus už 

kelionę, vykstančių asmenų vardinį sąrašą, išvykimo laiką, vietą, kelionės maršrutą ir tikslą. 

Progimnazijos direktorius autobuso skyrimą įformina įsakymu, kurio kopija įteikiama vairuotojui. 

Įsakyme nurodomas atsakingas už kelionę asmuo, vykstančių asmenų vardinis sąrašas, išvykimo 

laikas ir vieta, kelionės maršrutas, tikslas, iš kokių lėšų apmokamos kelionės išlaidos. 

7. Visus važiavimus pagal maršrutus ir pavedimus vairuotojas žymi kelionės lapuose.  

8. Jei vykstama ne pagal progimnazijos direktoriaus patvirtintą maršrutą, kelionės lape 

privalo pasirašyti už kelionę atsakingas asmuo. 

9. Autobusas yra draudžiamas transporto priemonių ir civilinės atsakomybės draudimu 

teisės aktų nustatyta tvarka.  

10. Kuras autobusui pilamas kuro pirkimo sutartyje nurodytame degalinių tinkle. 

11. Autobusas nedarbo metu saugomas progimnazijos teritorijoje sargams matomoje vietoje. 

Komandiruotės metu autobusas nakčiai turi būti pastatomas saugomoje aikštelėje arba kitoje 

saugioje vietoje (saugomoje teritorijoje, garaže ir panašiai). 

12. Autobuso vairuotojas, kuriam patikėtas automobilis, atsako už jam patikėto automobilio 

techninę būklę, švarą ir saugą eksploatavimo metu. Kelionėje pastebėtus gedimus šalina pats arba 

jei tai neįmanoma padaryti, kreipiasi į direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams. 

13. Autobuso naudojimą kontroliuoja progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams.  

14. Autobuse draudžiama palikti transporto priemonės registracijos liudijimą, kelionės lapą, 

draudimo liudijimą. Palikdamas automobilį, vairuotojas privalo įjungti apsaugos sistemą ir užrakinti 

automobilį. 

 

III . KELIONĖS LAPŲ PILDYMAS 

 

15. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams išduoda kelionės lapus ir pildo kelionės lapų 

išdavimo žurnalą.  

16. Išduodamame kelionės lape turi būti užrašyta įstaigos pavadinimas, išdavimo data, 

automobilio markė, numeris, vairuotojas, spidometro duomenys ir degalų likutis išvažiuojant. 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams pasirašo išduodamame kelionės lape, patvirtindamas, kad 

automobilis techniškai tvarkingas. 



17. Kelionės lapai vairuotojui išduodami pagal poreikį (užpildžius), bet ne ilgesniam kaip iki 

einamojo mėnesio pabaigos laikotarpiui. Vairuotojas, gavęs kelionės lapą, pasirašo kelionės lapų 

išdavimo žurnale. 

18. Vairuotojas kelionės lape pasirašo, kad priėmė techniškai tvarkingą automobilį. 

Kiekvieną dieną vairuotojas kelionės lape registruoja važiavimo maršrutus, kilometrus. 

19. Užbaigęs kelionės lapą, vairuotojas susumuoja nuvažiuotus kilometrus, fiksuoja 

spidometro parodymus, pirktų bei sunaudotų pagal normą degalų kiekį ir pasirašo. 

20. Kelionės lapai paskutinę mėnesio dieną perduodami progimnazijos buhalterijai. 

21. Kelionės lapuose užfiksuotų ridos, kuro likučių, gavimo ir sunaudojimo duomenų 

pagrindu vedama apskaita, kontrolė ir sudaromi kuro nurašymo dokumentai. Sunaudoto kuro 

apskaitą tvarko specialistė buhalteriniam-ekonominiam darbui. 

22. Sunaudotų degalų nurašymai į išlaidas neturi viršyti progimnazijos direktoriaus  

patvirtintų degalų sunaudojimo normų. 

 

IV.   AUTOBUSO TECHNINIS APTARNAVIMAS IR REMONTAS 

 

23. Už autobuso techninę būklę ir šios būklės kontrolę yra atsakingas progimnazijos 

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. 

24. Už autobuso kasdienę priežiūrą ir periodinius techninius aptarnavimus atsakingas 

vairuotojas. 

25. Autobuso techninės priežiūros, remonto, draudimo ir kt. klausimus sprendžia 

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, suderinęs su progimnazijos direktoriumi ir buhalterija. 

 26. Susidėvėjusios padangos, sugedę akumuliatoriai, atsarginės dalys ir pan. nurašomi, 

pateikiant defektinius aktus ir esant materialinių vertybių nurašymo komisijos išvadai dėl nurašymo 

priežasčių. 

27. Pakeistos susidėvėjusios detalės bei atsarginės dalys įdėtos automobilių priežiūros ar 

remonto įmonėse nurašomos į išlaidas, jų nepajamuojant. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

28. Lėšos mokinių vežiojimui į progimnaziją, autobuso remontui, priežiūrai, degalams pirkti 

ir pan. planuojamos ir naudojamos pagal Utenos rajono savivaldybės patvirtintus finansavimo 

normatyvus ir poreikį. 

29. Su asmeniu, kuriam priskirtas autobusas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 

mokyklos direktoriaus pavedimu sudaro materialinės atsakomybės sutartį. Asmuo, kuriam suteiktas 

įgaliojimas vairuoti autobusą, dėl jo kaltės padarytą žalą atlygina įstatymų nustatyta tvarka.  

30. Ant tarnybinio automobilio turi būti užrašas su progimnazijos pavadinimu arba atributika. 



31. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams kontroliuoja progimnazijos autobuso 

panaudojimą, spidometrų tvarkingumą, degalų sunaudojimą pagal nustatytas normas, kelialapių 

pildymą. Apie pastebėtus pažeidimus nedelsdamas informuoja progimnazijos direktorių. 

32. Už autobuso tinkamą laikymą, eksploatavimą bei naudojimą atsakingas progimnazijos 

direktorius. 

33. Šios Tvarkos aprašas keičiamas ar pripažįstamas netekęs galios progimnazijos 

direktoriaus sprendimu. 

________________________ 

 

Parengė 

vyresn. buhalterė  

 

Vitalija Degutienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


