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DEL MOKYKLINIO AUTOBUSO MARSRUTU
PraSau suderinti Kelmes rajono Elvyravos pagrindines mokyklos mokyklinio autobuso
marSrutus:

1. Atvykimo ! molcykl4:

I

mar5rutas

k.-

Kukediq

-

(6 mok.)

-

720

-7a0 val. Kelme

-

Vargeni5kes k. (2 mok.)

-

PaZvarkulio k. (2 mok.)

-

Labunq k. (17 km.), (iS viso l0 mokiniq);

II mar5rutas - 740 - 810 val. LabDnq k. - Lupikq k. (10 mok.) - PaSventupes k. II (3 mok.)
- Kumpi5kes k. (l mok.) - Mikalini5kes k. (2 mok.) - UZbrukio k. (1 mok.) - Ryli5kes k. (1 mok.) Reibiq k.

(l

mok.)

- Labtinq k. (29 km.), (i5 viso 19 mokiniq);
III mar5rutas 8r0 820 val. T,ahDnq k. - Grimziq k. (l l mok,) -

Labunq k. (6 km.), (i5 viso

l1 mokiniq);

IV mar5rutas k. (2 mok.)
(4 mok.)

-

820

Pa5ventupes

-

900

val. Labiinq k.

-

Kukediq k. (1 mok.)

k. II (2 mok.) - Lupikq k. (2 mok.)

-

Preikurq k.

(l

mok.)

- Norei5iq k. (2 mok.) -

- LabDnq k. (33 km), (i5 viso 14 mokiniq ir 1 direktoriaus

-

Vijurkq

Grimziq k.

lsakymu paskirtas lydintis asmuo).

2. I5vykimo i5 mokyklos:

V mar5rutas -

l33o

-

I41o

val. Labiinq k.

-

Preikurq k. (1 mok.)

-

Kukedirl k.

(l

mok.)

-

Grimziq k. (3 mok.) -Norei5iq k. (2 mok.) -. Lupikq k. (2 mok.) - Pa5ventupes k. II (2 mok.) - Vrjurkq
k. (2 mok.) - Labtinq k. (33 km.), (i5 viso 13 mokiniq ir 1 direktoriaus lsakymu paskirtas lydintis
asmuo);

rl

vr mar5rutas-

l4r0

Kumpi5kes k. (2 mok.)

-

VII mar5rutas

-

-

r43sval. Labiinq

Mikalini5kes k.

UZbrukio k.

mar5rutas

(l

(i5 viso

- Lab[nq

l4ss

k. (25 km.), (iS viso 14 mokiniq);

- Kukediq k. (6 mok.) - paZvarkulio k. (2 mok.) -

(l t km.), (iS viso l0 mokiniq);

- 1520 val. Labiinq k. -

Grimziq k. (9 mok.)

- RyliSkes k. (l

mok.)-

mok.) -LabDnq k. (t2km.), (iS viso 11 mokiniq);

IX marSrutas
Kumpi5kes

-

mok.)

l43s -l4ss val. LabDnq k.

Vargeni5kes k. (2 mok.) Labtinq k.

VIII

(l

k.2- Gri^tiq k. (3 mok.) - vijurkq k. (g mok.) -

-

1520- 15s0 val. LabDnq k.

k. (2 mok.) -

Mikaliniskes

-

Lupikq k. (10 mok.)

-

pasventupes

k- (3 mok.)

k. (r mok.) - Reibiq k. (1 mok.) - Kelme (38

l7 mokiniq).
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