
Atmintinė tėveliams (globėjams, rūpintojams) ir mokytojams dėl vaikų pavėžėjimo 

2022 m. rugpjūčio 2 d. 

1. Vilniaus Verkių mokykloje-daugiafunkciame centre mokinių pavėžėjimo paslaugas teikia mokykla su 

turimais mokykliniais autobusais ir papildomai samdomas pavežėjas teikiantis mokinių pavėžėjimo 

paslaugas. 

2. Tėvai (globėjai, rūpintojai)  iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. pateikia Verkių mokyklos-daugiafunkcio 

centro direktoriui pavėžėjimo prašymą, kuriame nurodo visus reikalingus pavėžėjimo organizavimui 

duomenis.  Jeigu mokinys gyvena ne Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, pateikia ir pažymą apie 

mokinio deklaruotą gyvenamąją vietą. 

3. Mokiniams pavėžėjimo paslaugos teikiamos iki 21 metų. 

4. Samdomas pavežėjas  iki mokslo metų pradžios atsiunčia preliminarius mokinių įlipimo ir išlipimo stotelių 

sąrašus ir važiavimo į/iš mokyklą/-os grafikus. 

5. Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, gautus iš samdomo 

pavėžėjo ir savo sudarytus pavėžėjimo grafikus, išsiunčia klasių vadovams, mokytojų padėjėjams, 

auklėtojams į tarnybinius el. paštus. 

6. Klasės vadovas atsako už informacijos (apie transporto priemonės atvykimo / įlipimo laiką, vairuotojų ir 
lydinčiųjų telefonų numerius, apie galimus nukrypimus nuo grafiko) perdavimą tėvams (globėjams, 
rūpintojams). Dėl atsiradusių netikslumų informaciją derina su pavaduotoju ūkio reikalams. 

7. Mokytojų padėjėjai atsakingi už tai, kad mokinys būtų laiku įlaipintas į transporto priemonę. 

8. Maršrutas sudaromas taip, kad mokiniui nereikėtų laukti transporto priemonės ilgiau negu 10 min. ir 

kelyje užtrukti ne ilgiau 1 val. 

9. Mokykla-daugiafunkcis centras neatsako už samdomo pavėžėjo sudarytus pavėžėjimo grafikus ir mokinio 

paėmimo iš namų ir parvežimo iš Mokyklos-daugiafunkcio centro laiką. 

10. Mokiniui nevykstant į Mokyklą-daugiafunkcį centrą, tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo apie tai 

informuoti pavėžėjimo paslaugą teikiantį vairuotoją arba lydintį asmenį. 

11. Pavėžėjimo paslaugų teikėjas, gavęs informaciją apie nevykstantį į Mokyklą-daugiafunkcį centrą mokinį, 

koreguoja transporto priemonės maršrutą. 

12. Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo vaiką (globotinį) pristatyti į sutartą transporto sustojimo vietą 

(stotelę) ir laiku jį paimti. Transporto sustojimo vietoje nesant vaiko (globotinio), jo laukiama ne ilgiau nei 

10 min.. Mokiniai įlaipinami ar išlaipinami tik patvirtinto maršruto numatytose nuolatinėse transporto 

sustojimo vietose (stotelėse). 


