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DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ VEŽIMO MOKYKLINIAIS

AUTOBUSAIS MARŠRUTŲ IR AUTOBUSŲ SUSTOJIMO VIETŲ

SĄRAŠO 2020-2021 MOKSLO METAMS

 TVIRTINIMO

2020 m. rugsėjo   d. Nr. V1-

Druskininkai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio

30 d. įsakymu Nr. V-620 patvirtintu Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašu ir

Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-165 „Dėl

Druskininkų savivaldybės mokinių vežimo mokykliniais autobusais tvarkos aprašo patvirtinimo ir

Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimo pripažinimo netekusio galios“ patvirtinto Druskininkų

savivaldybės mokinių vežimo mokykliniais autobusais tvarkos aprašo 2 dalies 8 punktu,

t v i r t i n u Druskininkų savivaldybės mokinių pavežamų mokykliniais autobusais

maršrutų ir autobusų sustojimo vietų sąrašą 2020-2021 m. m. (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų

teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Centro direktorius                                         Vytautas Gintutis

Elektroninio dokumento nuorašas
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PATVIRTINTA

                       Druskininkų švietimo centro

direktoriaus 2020 m. rugsėjo     d.

įsakymu Nr. V1-

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ VEŽIMO MOKYKLINIAIS AUTOBUSAIS MARŠRUTŲ

 IR AUTOBUSŲ SUSTOJIMO VIETŲ SĄRAŠAS

2020-2021 MOKSLO METAMS

Maršruto 

numeris

Autobusas Išvykimo

laikas

Atvykimo

laikas

Maršrutas Maršruto ilgis

                                                             DIDŽIASALIO - LEIPALINGIO - VIKTARINOS KRYPTIS

1
1 autobusas

(19 vietų)
6 30 7 15 „Atgimimo“ mokykla (6,40) – Didžiasalis (7,00) –Vilkanastrai (7,05) – Černiauskai (7,10) –

Leipalingio progimnazija (7,15)
15

2
1 autobusas

(19 vietų)
7 10 7 35 Leipalingio progimnazija (7,15) – Abarauskai/ Sankonys - Viktarinas (7,20) – Abarauskai/

Sankonys (7,25) – Vilkininkai (7,30) – Varnėnai II (7,35)- Leipalingio progimnazija (7,40)
26

3
1 autobusas

(19 vietų)
7 45 8 25 Leipalingio progimnazija (7,45) – „Saulės“ pagrindinė mokykla (8,00) – „Atgimimo“ mokykla

(8,05)– „Ryto“ gimnazija (8,15)– Švietimo centras (8,25) – „Atgimimo“ mokykla
21

4
1 autobusas

(19 vietų)
14 00 14 40

„Atgimimo“ mokykla (14,00) – „Ryto“ gimnazija (14,15) – „Atgimimo“ mokykla (14,20)–

„Saulės“ pagrindinė mokykla (14,25) –  Leipalingio progimnazija (14,40) 21

5
1 autobusas

(19 vietų)
14 40 15 10 Leipalingio progimnazija (14,40) – Varnėnai (14,50) – Taikūnai (14,55) – Varnėnai (15,00) –

Leipalingio progimnazija (15,10)
13

6
1 autobusas

(19 vietų)
15 10 15 35 Leipalingio progimnazija (15,10) – Sankonys/ Abarauskai (15,20)– Viktarinas (15,25)–

Leipalingio progimnazija (15,35)   
22

7
1 autobusas

(19 vietų)
15 35 16 15 Leipalingio progimnazija (15,35) – Černiauskai (15,42) – Vilkanastrai- (15,55)– Dulgininkai II

(15,58) – Didžiasalis (16,05) – „Ryto“ gimnazija (16,15) 
35

8
1 autobusas

(19 vietų)
16 15 16 40 „Ryto“ gimnazija (16,15) – „Atgimimo“ mokykla (16,20) – „Saulės“ pagrindinė mokykla

(16,25) –  Veršiai II (16,35) – Leipalingio progimnazija) (16,40) 21
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9
1 autobusas

(19 vietų)
16 45 18 15

Leipalingio progimnazija (16,45) – Jovaišiai – Kamorūnai – Varnėnai- Vilkininkai (16,50) –

Abarauskai/Sankonys (16,55) – Viktarina (17,00) – Leipalingis (17,10) – Raudonikių sankryža

(17,20)-Stračiūnai (17,25)-Barzdžiūnai (17,35) – Stračiūnai (17,45) – Raudonikių sankryža

(17,50) – Ricieliai (17,55) – Snaigupė (18,00)- Gailiūnai (18,05) –„Atgimimo“ mokykla (18,15)

            74

                                                                                                                                                             Viso:            248 km.

                                                               RICIELIŲ – LEIPALINGIO  KRYPTIS

10
2 autobusas

(19 vietų)
6 30 7 23

„Atgimimo“ mokykla (6,30) – Veisiejų g. 1 (6,40) – Stračiūnai (7,00) – Raudonikių sankryža –

Leipalingio progimnazija (7,20) 44

11
2 autobusas

(19 vietų)
723 7 35

Leipalingio progimnazija (7,23)– Taikūnai (7,27) – Varnėnai (7,30) –– Leipalingio

progimnazija(7,35) 13

12
2 autobusas

(19 vietų)
7 35 7 50

Leipalingio progimnazija (7,35) – Kamorūnai (7,40) – Jovaišiai (7,45) – Leipalingio

progimnazija (7,50) 17

13
2 autobusas

(19 vietų)
7 50 8 20

Leipalingio progimnazija (7,50) – „Saulės“ pagrindinė mokykla (8,05) – „Atgimimo“ mokykla -

„Ryto“ gimnazija (8,15) – Švietimo centras (8,20)- „Atgimimo“ mokykla 20

14
2 autobusas

(19 vietų)
14 10 14 35

„Atgimimo“ mokykla (14,10) – „Ryto“ gimnazija (14,20) – „Atgimimo“ mokykla (14,25) –

Leipalingio progimnazija (14,35) 20

15
2 autobusas

(19 vietų)
14 40 15 05

Leipalingio progimnazija (14,40)– Kamorūnai – Jovaišiai (14,50) – Savanorių km (14,57) -

Leipalingio progimnazija (15,05) 17

16
2 autobusas

(19 vietų)
15 05 16 00

Leipalingio progimnazija (15,05) – Raudonikių kryžkelė (15,15) – Stračiūnai (15,20)–

Stračiūnai - Raudonikių kryžkelė -  Guobiniai – Ricieliai – „Atgimimo“ mokykla (16,00) 44

                                                                                                                                                                                                                 Viso:  
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175 km.

LIŠKIAVOS KRYPTIS

17
3 autobusas

(19 vietų)
6 30 8 15

„Atgimimo“ mokykla (6,30) – Liškiava (autobusų stotelė) (7,00) – Vilkiautinis (autobusų

stotelė) (7,10 val) –Stračiūnai (autobusų stotelė) (7,20) – Raudonikių sankryža – Ricieliai

(autobusų stotelė) (7,30) –Snaigupė (7,35) – „Saulės“ pagrindinė mokykla (autobusų stotelė)

(7,45) – „Atgimimo“ mokykla (7,50) – „Ryto“ gimnazija (7,55) – Švietimo centras (8,00)

–„Atgimimo“ mokykla
69

18
3 autobusas

(19 vietų)
16 10 17 30

„Atgimimo“ mokykla (16,10) –„Ryto“ gimnazija (16,15) – „Atgimimo“ mokykla (16,20) –

„Saulės" pagrindinė mokykla (Autobusų sustojimo aikštelė prie tilto) (16,25) – Snaigupė (16,30

val.) – Ricieliai (16,40) – Guobiniai – Raudonikių sankryža – Stračiūnai (16,45) – Vilkiautinis

(17,00val. (mokykla) – Liškiava (autobusų stotelė) (17,10)  – „Atgimimo“ mokykla  (17,30)

69

                                                                                                                                                                   Viso: 138 km.

                         RANDAMONIŲ  KRYPTIS   IR  NEĮGALIŲJŲ PAVEŽĖJIMAS

19

       4 

autobusas (9

vietų)

6 50 7 55
„Atgimimo“ mokykla (6,50) – Randamonys (kryžkelė) (7,15 )- Mašnyčios (7,20)- Grūtas 

(parduotuvė) ( 7,25)- Vieciūnų progimnazija(7,30 ) – „Saulės“ pagrindinė mokykla („Eglės“ 

autob. sustojimas) (7,40) – „Ryto“ gimnazija (7,50)

32

20
4 autobusas

(9 vietų)
8 10 9 00

„Ryto“  gimnazija (7,50) - Gailiūnai (Gailiūnų g.5) (8,10) - Viečiūnai (8,25) – „Saulės“ 

pagrindinė mokykla  (8,30) 22

21
4 autobusas

(9 vietų)
8 30 8 50 „Saulės“ pagrindinė mokykla (8,30)  –Neravai (8,40) -– Bendrija „Viltis“ (8,45) – „Saulės“ 

pagrindinė mokykla (8,50) Antradieniais ir Ketvirtadieniais
6

22
4 autobusas

(9 vietų)
8 30 9 05

 „Saulės“ pagrindinė mokykla (8,30) -  Gardino g.31(8,40) – „Saulės“ pagrindinė mokykla 

(8,50) -  Švietimo centras (9,00)  -  „Atgimimo“ mokykla. (9,05) : Išskyrus Antradienį ir 

Ketvirtadienį o kitomis dienomis (8,50)

6
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23
4 autobusas

(9 vietų)
13 00 13 50

„Atgimimo“ mokykla (13,00) – „Saulės“ pagrindinė mokykla (13,05) – Gailiūnai (Gailiūnų g.5) 

(13,10) – Neravai (13,20) – Viečiūnai (13,25) – „Atgimimo“ mokykla (13,50) 22

24
4 autobusas

(9 vietų)
14 05 14 30 „Atgimimo“ mokykla (14,05) – „Saulės“ pagrindinė mokykla (14,15) – Birštono g. 18 (14,25) –

„Atgimimo“ mokykla (14,30) 
8

25
4 autobusas

(9 vietų)
14 40 15 35

„Atgimimo“ mokykla (14,40) – Viečiūnai (mokykla) (14,50) – Grūtas (parduotuvė) (14,55) –

Mašnyčios (15,00) – Randamonys  (kryžkelė) (15,10)– „Atgimimo“ mokykla (15,35) 32

                                                                  Viso: 128 km.

                                            JASKONIŲ KRYPTIS

26

5

Autobusas

(19 vietų)

7,00 7,45

„Atgimimo“ mokykla (7,00) – Jaskonių autobusų stotelė (7,15) – Jaskonių sodai (7,25) –

Naujasodė (7,30) – „Saulės“ pagrindinė mokykla (7,40) – „Atgimimo“ mokykla (7,50) 22

27

5

Autobusas

(19 vietų

13,45 14,30
„Atgimimo“ mokykla (13,40) –„Saulės“ pagrindinė mokykla (13,50) - Jaskonių autobusų stotelė

(14,05) – Jaskonių sodai (14,10) – Naujasodė (14,15) –  „Atgimimo“ mokykla (14,30) 22

5

autobusas

(19 vietų)

8 30 9 05

„Saulės“ pagrindinė mokykla (8,30) - Gardino g.31(8,40) – „Saulės“ pagrindinė mokykla (8,50)

-  Švietimo centras (9,00)  -  „Atgimimo“ mokykla. (9,05): Antradienį ir Ketvirtadienį. 6

Viso: 50 km.

                                                                                                                                                                           Iš viso:
    739 km.

____________________________
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