LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. BIRŢELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V620 „DĖL MOKINIŲ VEŢIMO MOKYKLINIU AUTOBUSU TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m. balandžio 26 d. Nr. V-616
Vilnius
1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 30 d.
įsakymą Nr. V-620 „Dėl Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1.1. pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Mokinių vežimo
mokykliniu autobusu tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):
„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL MOKINIŲ VEŢIMO MOKYKLINIU AUTOBUSU TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 1 dalimi,
t v i r t i n u Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašą (pridedama).“;
1.2. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos
aprašą:
1.2.1. pakeičiu tvirtinimo žymą ir ją išdėstau taip:
„PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2016 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-620“;
1.2.2. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
reglamentuoja kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenančių
mokinių, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, ir vaikų, kuriems
ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto
ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka ir kriterijais, yra privalomas
(toliau – mokiniai), vežimo mokykliniu autobusu tvarką, mokinių vežimą mokykliniais
autobusais organizuojančių ir vykdančių asmenų funkcijas, pareigas ir atsakomybę.“;
1.2.3. pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
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„5. Mokinių vežimas mokykliniais autobusais organizuojamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais
įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Kelių eismo taisyklėmis ir
atsižvelgiant į Mokinių vežiojimo organizavimo metodines rekomendacijas, kurioms pritarta
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. ISAK1778 „Dėl Mokinių vežiojimo organizavimo metodinių rekomendacijų“ (toliau – Mokinių
vežiojimo organizavimo metodinės rekomendacijos).“;
1.2.4. pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6. Kvalifikaciniai ir elgesio reikalavimai mokyklinio autobuso vairuotojui nustatyti
šiame Apraše, 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.“;
1.2.5. pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:
„12. Sustojimo vietos nustatomos, maršrutai, tvarkaraščiai ir veţamų mokinių
sąrašai sudaromi ir, jei prireikia, koreguojami, įvertinus mokinių vaţiavimo poreikius.
Uţtikrinama, kad į paveţamų mokinių sąrašus būtų įtraukiami mokiniai, besimokantys
pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, ir vaikai, kuriems ugdymas pagal
ikimokyklinio ugdymo programą švietimo, mokslo ir sporto ministro ir socialinės apsaugos
ir darbo ministro nustatyta tvarka ir kriterijais yra privalomas, kurie gyvena kaimuose ir
miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos.“
2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.2.2 ir 1.2.5 papunkčiai įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d.

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė
pateisinti.
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