
 
 

ROKIŠKIO R. JUODUPĖS GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL ROKIŠKIO R. JUODUPĖS GIMNAZIJOS MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ 

NAUDOJIMO IR NUOMOJIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO 

 

2017 m. sausio 27 d. Nr. V-20 

Juodupė 

 

Vadovaudamasi Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimu 

Nr. TS-206 ,,Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-

4.49 ,,Dėl mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 

p a k e i č i u Rokiškio r. Juodupės gimnazijos mokyklinių autobusų naudojimo ir 

nuomojimo tvarkos aprašą (toliau - Aprašas), patvirtintą Rokiškio r. Juodupės gimnazijos 

direktoriaus 2014 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-17 ,,Dėl Rokiškio r. Juodupės gimnazijos 

mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

1.Aprašo 2.1 papunktį išdėstau taip: 

,,2.1. mokyklinis autobusas – savivaldybei nuosavybės teise priklausantis, Gimnazijai 

naudotis ir prireikus  nuomoti perduota autotransporto priemonė. Geltonas ar kitos spalvos vaikų 

vežimo skiriamaisiais ženklais paženklintas autobusas, kuriuo vežami vaikai į Gimnaziją ir iš jos;“ 

2. Aprašo 2.3 papunktį išdėstau taip: 

,,2.3. nuomininkas – Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje veikianti biudžetinė, viešoji 

įstaiga, visuomeninė organizacija, besinaudojanti nuomos paslauga;“ 

3. Aprašo 4.1 papunktį išdėstau taip: 

,, 4.1. savarankiškai savivaldybės funkcijai – Gimnazijos mokinių, gyvenančių kaimo 

gyvenamosiose vietovėse toliau kaip 3 kilometrai nuo Gimnazijos, neatlygintino pavėžėjimo į 

Gimnaziją ir į namus organizavimui įgyvendinti pagal Gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintus 

maršrutus;“ 

4. Aprašo 8 punktą išdėstau taip: 

,,8. Suderinus su Gimnazijos vadovu, transporto priemone gali naudotis ir kitos švietimo 

įstaigos, kurių savininkė yra Rokiškio rajono savivaldybė, šio Aprašo 4.2-5.  punktuose nurodytoms 

funkcijoms vykdyti, padengiant tik eksploatacines išlaidas.“ 

5. Aprašo 9 punktą išdėstau taip: 

,,9. Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios biudžetinės, viešosios įstaigos, 

visuomeninės organizacijos naudojasi mokykliniu autobusu, padengdamos eksploatacines išlaidas, 

kurios apskaičiuojamos vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nustatytais įkainiais.“ 

6. Aprašo 10 punktą išdėstau taip: 

,,10. Mokėjimas už autobuso nuomos paslaugą vykdomas pavedimu. (Grynais, įnešant į 

Gimnazijos kasą, gali atsiskaityti tik Gimnazijoje dirbantys fiziniai asmenys).“ 

7. Aprašą papildau 17 punktu ir jį išdėstau taip: 

,,17. Aprašas skelbiamas Rokiškio r. Juodupės gimnazijos tinklapyje.“ 

8. Aprašo 2 priede (pridedama) pakeičiu apmokėjimo už autobuso nuomą Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybos sprendimo datą ir numerį ir išdėstau taip: 



,,Apmokėjimas už autobuso nuomą pagal Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

gruodžio 28 d. sprendimą Nr. TS-209 ,,Dėl Rokiškio rajono švietimo įstaigų teikiamų paslaugų 

kainų ir gaunamų lėšų panaudojimo tvarkos patvirtinimo“    

 

Direktorė          Diana Guzienė 

 

 

TIKRA 

Raštinės vedėja 

 

Vita Pauliukienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.......................................................................................................................................... 

(Užsakovo vardas ir pavardė) 

 

........................................................................................................................................... 

                                                            (Pareigos) 

 

........................................................................................................................................... 

(Įstaigos adresas, įmonės kodas, tel. Nr.) 

 

Rokiškio r. Juodupės gimnazijos 

Direktorei  

Dianai Guzienei 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL AUTOBUSO NUOMOS 

 

20   m. ........................ ........ d. 

Juodupė 

 

 Prašau skirti gimnazijai priklausantį autobusą ................................................................. 

 

.............................................................................................................     vežti maršrutu............... 

         (Nurodyti kokie keleiviai ir koks jų skaičius) 

 

....................................................................................................................................................... 

(Maršruto pavadinimas) 

 

Autobusas reikalingas nuo 20  m. .......................... mėn. ...... d. ......... val. iki 20  m. ..................... 

 

........................ mėn. .......... d. ......... val. 

 

Kelionės tikslas....................................................................................................................................... 

 

Atsakingas už kelionės organizavimą ir keliaujančių saugumą ........................................................... 

       

     (Vardas ir pavardė) 

 

.............................................................................................................................................................. 

   (darbovietė ir pareigos) 

Apmokėjimas už autobuso nuomą pagal Rokiškio r. savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 28 

d. sprendimu Nr. TS-209 ,,Dėl Rokiškio rajono švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų ir 

gaunamų lėšų panaudojimo tvarkos patvirtinimo“ 

 

Autobusą užsako ..............................                              ............................................... 

                                 (parašas)                                             (vardas ir pavardė)  

Suderinta             ................................                                Ūkio dalies vedėjas            (parašas)     

 

 

                                             


