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KELMES RAJONO ELVYRAVOS PAGRINDINE MOKYKLA
BiudZetine lstaiga, Lab[m1k., Kukediq sen., LT-86430 Kelmes r., tel. (8 427) 42 417,
faks. (8 427) 42 417, el.p. info@elv.wava.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre, kodas 190286680
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Kelmes raj ono savivaldybes administracij os
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DEL MOr(yKLrNrO AUTOBUSO MARSRUTV
Pra5au suderinti Kelmes rajono Elvyravos pagrindines mokyklos mokyklinio autobuso
mar5rutus:

1. Atvykimo i molcykl4:
I marlrutas - 720 - 7s0 val. Lupikq k. (10 mok.) -

(l

mok.)

-

Mikalini5kes

(29km.), (i5 viso

II

19

k. II (3 mok.)

- Kumpi5kes k.
k. (2 mok.) - Reibiq k. (1 mok.) - Vargeni5kes k (2 mok.) - Labiinq k.
Pa5ventupes

mokiniq);

mar5rutas

-

7s0- 80sval. Labiinq k.

-

Grimziq k. (11 mok.)

- Ryli5kes k. (1 mok.) -

Ililirrrkiuh.(lrrrrrk,)-l,alriirrr; h,(llkrrr,),(iivir,r.r lllrur.r[lur;),

III mar5rutas Preikurq k. (2 mok.)

IV

-

mar5rutas

Lupikq k. (2 mok.)

80s

- 820 val. Labtinq k. -

Kukediq k.

-

(8 mok.)

-

PaLvarlslio k. (2 mok.)

-

Vijurkq k. (2 mok.)

-

LabDnq k. (10 km.), (i5 viso 12 mokiniq);

-

820

-

900

- Grimziq k.

val. Labiinq k.

(6 mok.)

-

Norei5iq k. (2 mok.)

-

- Labiinq k. (25 km), (iS viso 12 mokiniq ir 1 direktoriaus

isakymu paskirtas lydintis asmuo).

2. I5vykimo i5 molryklos:

V mar5rutas - 1330 - 1410 val. Labiinq k. - Preikury k. (1 mok.) - Kukedirl k. (l mok.) Grimziq k. (5 mok.) - Norei5iq k. (2 mok.) -. Lupikq k. (2 mok.) - Vrjurkq k. (2 mok.) - Labunq k.
(33 km.), (i5 viso 13 mokiniq

ir I direktoriaus isakymu

paskirtas lydintis asmuo);

,'r\, li.,

2

VI mar5rutas
Gardeliq k. (3 mok.)

-

1410

Vargeni5kes k. (2 mok.)

UZbrukio k.

mar5rutas

(l

mok.)

val. Lablnq k.

1440 -1505

-

-

mok.)

-

1525

-

Grimziq k. (3 mok.)

-

k. (2 mok.)

-

Labiinq k. (15 km.), (i5 viso 12 mokiniq);

val. Labtinq k.

-

Grimziq k. (9 mok.)

-

mok.)

152s

-

15s5

-

Ryli5kes k. (1 mok.)

-

- Pa5ventupes k. II (3 mok.)
k. (1 mok.) - Reibiq k. (1 mok.) - Lupikq k. (31 km), (i5 viso

val. Lablnq k.

- Mikalini5kes

-

Lupikq k. (10 mok.)

SUDERINTA
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Vijurkq k. (7 mok.)

- Kukediq k. (7 mok.) -PaLvarkulio

l6 mokiniq).

Stasys

-

Labiinq k. (24 km.), (i5 viso 14 mokiniq);

val. Labiinq k.

Preikurq k. (1 mok.)
l50s

-

-

- Lablnq k. (11 km.), (i5 viso I I mokiniq);

IX mar5rutas

- Kumpi5kes k. (l

1440

- KumpiSkes k. (l

VII marlrutas -

YIII

-

skas

2017-tl
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