KELMES RAJONO ELVYRAVOS PAGRINDINE MOKYKLA
BiudZetine istaiga, Labiinq k., Kukediq sen., LT-86430 Kelmes r., tel. (8 427) 42 417,
faks. (8 427) 42 417, el.p. el{vmmla@takas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre, kodas 190286680

Kelmes raj ono savivaldybes administracij os
Svietimo, kultlros ir sporto skyriaus

20r6-os-

/6 Nlr.rc.- 94

Vedejui

GintaMaziliauskiene

2016-oe lr,
DEL MOKYKLTNTO AUTOBUSO MARSRUTU
Pra5au patvirtinti Kelmes rajono Elvyravos pagrindines mokyklos mokyklinio autobuso
mar5rutus:

1. Atvykimo i mokykl4:
I mar5rutas - 700 - 73s val. Lupikq k. (5 mok.) (1 mok.)

(l

-

Kumpi5kes

k. (2 mok.)

-

Reibiq k.

(l

Pa5ventupes

mok.)

-

k. II (2 mok.)

Mikalini5kes k.

VargeniSkes k. (4 mok.)

- LabDnq k. Q9 km.), (i5 viso l6 mokiniq);
II mar5rutas - 73s- 7as val. LabDnq k. - Grimziq k. (12 mok.) - UZbrukio k. (l mok.) - Labtinq k. (11 km.), (i5 viso 14 mokiniq);

-

Preikurq k.

mok.)

III

-

-

mar5rutas -7as

-

8m

val.

Labunq k.

-

PaZvarkulio k. (2 mok.)

Ryli5kes

k.

(l

mok.)

- Kukediq k. (11 mok.)

Labiinq k. (9 km.), (i5 viso 13 mokiniq);

IV

mar5rutas

-

8m

-

840

val. Labunq k.

-

Vijurkqk.(2 mok.)

-

Pa5ventupes

k. II (1 mok.)

- Lupikq k. (2 mok.) - BerZines k. (2 mok.) - Lupikq k. - Grimziq k. (4 mok.) - Kukediq k. (2 mok.)
- Labtinq k.Q6 km), (i5 viso 13 mokiniq ir I direktoriaus isakymu paskirtas lydintis asmuo).
2. I5vykimo i5 mokyklos:

-

V mar5rutas - l2as -1340 val. LabDnq k. - Preikurq k. (l mok.) - Kukediq k. (2 mok.)
Vargeni5kes k. (l mok.) - Norei5iq k. (l mok.) -. Lupikq k. (3 mok.) - BerZines k. (2 mok.)
(irirrrui4 h. (3 rrruh.) lfurit'urrlulrurr h. ll (l rlruh.) \/rpr,hr; h. (! rrruh.) l,rrhiirrr; h. (l{? ltrtr,),

(i5 viso 18 mokiniq

ir I direktoriaus

isakymu paskirtas lydintis asmuo);

Vf mar5rutas - l3a0

-

Vargeni5kesk. (2 nnok.)

-

-1400

val. Labtinq k.'- Kuk"diq k. (10 mok.) - PaZvarkulio k. (2 mok.)

Labtinq k. (14 km.), (i5 viso i4 mokiniq);

VII mar5rutas - l4m

-141s

val. Labtinq k. - Grimziq k. (7 mok.)

-

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

7 mokiniai);

VIII mar5rutas - l4ts -14s0 val. Lablnq k. - Grimziq k. - Norei5iq k. (1 mok.) - Lupikq k.
(6 mok.) - Pa5ventupes k. II (2 mok.) - Vijurkq k. (6 mok.) - Mikalini5kes k. ( 2 mok.) - Reibiq k.

(l

mok.)

- LabDnq k. (32 km.), (i5 viso l8 mokiniq);

IX

-

marSrutas

-

Ryli5kes k. (1 mok.)

1450 -1530

-

val. Labunq k.

Grimziq k. (3 mok.)

-

-

- UZbrukio k. (l mok.)
k. (l mok.) - Vijurkq k. (6 mok.) -

VargeniSkes k. (1

Mikalini5kes

Lupikq k. (2 mok.) (22km), (i5 viso l5 mokiniq).

SUDERINTA
Kelmes raj ono savivaldybes administracij os

Stasys Jokubauskas
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Audrond Barakauskiene, (8 427) 42 417 el.p. e_lvyrpmla@takas.lt

mok.)

