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 Mokinių į mokyklą atvežimą ir parvežimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymas (Žin., 2003, Nr. 63-2853), Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas (Žin., 

2000, Nr. 32-890, 2009, Nr. 54-2139), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 

2000, Nr.91-2832). 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnis nurodo, kad mokinys į atitinkamą 

ugdymo programą vykdančią mokyklą mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu pavežamas 

visuomeniniu transportu Transporto lengvatų įstatymo nustatytą atstumą. Toliau kaip 3 km nuo 

mokyklos gyvenantys kaimo bendrojo lavinimo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1–8 

klasių mokiniai turi būti vežiojami į artimiausią atitinkamą savivaldybės ar kito steigėjo mokyklą 

mokykliniais autobusais ar kitu transportu. Transporto lengvatų įstatymas nurodo, kad 

Savivaldybės, kurių teritorijoje yra švietimo ir vaikų globos įstaigos, savo nustatyta tvarka 

kompensuoja visas važiavimo išlaidas kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems bendrojo lavinimo 

mokyklų, profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams, šių 

mokyklų ar įstaigų darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą ar įstaigą iki 40 km ir atgal mokinio 

pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo 

reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir 

keltais; neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis. 

 Vadovaudamasis  Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-12-28 sprendimu Nr. TS-273 

patvirtinta tvarka, moksleivių ir vaikų globos įstaigų gyventojų vežimą keleiviniu transportu Kauno 

rajone organizuoja ir koordinuoja Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius. Pagal Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Ūkio poskyrio vyriausiojo specialisto 
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pareigybės aprašymą, valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – organizuoja 

kaimo bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių toli nuo mokyklos, nemokamą 

pavėžėjimą į mokyklas ir į namus. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

 * koordinuoja ,,Geltonųjų autobusiukų“ programos vykdymą; 

 * rengia moksleivių vežimo sutartis ir kontroliuoja jų vykdymą; 

 * renka ir analizuoja rajono švietimo įstaigų duomenis apie moksleivių pavėžėjimo poreikį, 

užsako mėnesinius važiavimo bilietus ir išplatina švietimo įstaigoms; 

 * apskaičiuoja ir suderina su vežėjais moksleivių važiavimo išlaidų kompensavimo dydį; 

 * bendradarbiauja su Savivaldybės Kelių ir transporto skyriumi, moksleivių vežimo 

paslaugas teikiančiomis įmonėmis, švietimo įstaigomis, teikdamas pasiūlymus dėl transporto eismo 

tvarkaraščių ir maršrutų koregavimo ir kita.  

 Šią funkciją vykdyti pavesta Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistei Skaidrai 

Katilienei. 

Tikrinimo užduotis 

 Tikrinimą Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje 

atliko Savivaldybės kontrolieriaus 2010-06-14 pavedimu Nr. 1-16 Savivaldybės kontrolierė Vida 

Marta  Kruopienė ir vyr. specialistė Olga Štuopienė. 

 Tikrinamasis subjektas – Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo 

ir sporto skyrius. 

 Tikrinimo tikslas – pagal Savivaldybės tarybos kontrolės komiteto                              

(2010-01-20 protokolas Nr. 2) prašymą atlikti lengvatinio mokinių pavėžėjimo  tikrinimą.   

 Tikrinamas laikotarpis – 2010 m. 

 Tikrinamuoju laikotarpiu atsakingais dirbo: Savivaldybės administracijos direktorius 

Vytas Bancevičius, Savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Irena 

Marcinkevičienė. 

 Tikrinimo metu atliktos šios įrodymų rinkimo procedūros:   

 * lyginamoji analizė; 

 * pokalbiai; 

 * dokumentų nagrinėjimas ir peržiūra.  

 Šioje ataskaitoje pateikiami tik tikrinimo metu atlikti ir nustatyti dalykai. 

TIKRINIMO  REZULTATAI 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-12-28 sprendimu Nr. TS-273 patvirtinta 

moksleivių ir vaikų globos įstaigų gyventojų vežimo keleiviniu transportu organizavimo ir išlaidų 
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kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas). Vežimą Kauno rajone organizuoja ir 

koordinuoja Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius (toliau 

– Skyrius). Tvarkos aprašas nustato, kad teisę į visų važiavimo išlaidų kompensavimą turi mokiniai 

važiuojantys į mokyklą ar įstaigą iki 30 km ir atgal, Transporto lengvatų įstatymas nurodo iki 40 km 

atstumą. 

  Kauno  rajono savivaldybės taryba 2009-04-02 sprendimu Nr. TS-101  nustatė moksleivių 

vežimo tarifą į mokyklas – 0,20 Lt (be PVM) už vieną keleivio kilometrą, mažiausią bilieto kainą – 

1,26 Lt ( be PVM). 

 Kauno rajono savivaldybės moksleivių pavėžėjimas organizuojamas 2 būdais: moksleivius 

paveža vežėjai, su kuriais Administracija sudaro sutartis ir mokiniai vežami mokykliniais 

geltonaisiais autobusais (pavežami mokiniai mokyklų, turinčių geltonuosius autobusus).  

Specialiųjų reisų bei geltonųjų autobusų maršrutai yra griežtai apibrėžti, nustatytos stotelės bei 

važiavimo tvarkaraštis. 

 Pagal sudarytas sutartis mokinius veža 14 vežėjų. 

 2009 / 2010 m. m. į rajono mokyklas vidutiniškai pavežami 3375 mokiniai, arba 32 proc.   

visų mokinių.  
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 Iš 2009 / 2010 m. m. pavežamų 3375 mokinių: 

 Maršrutiniu transportu (taksi) pavežama 4,3 proc. mokinių, t. y. apie 144 mokinius per 

mokslo metus (UAB „Antirijus“, UAB „Sabaridana“, UAB „Garliavos taksi“,V. Lopatos įmonė, IĮ 

Paulimatas, G. Raižio įmonė).  
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 Reguliaraus susisiekimo autobusais  –  59,3 proc., t. y. apie  2000 mokinių per mokslo 

metus (UAB „Kautra“, UAB „Uma Trans“, UAB „Merula“, UAB „Antirijus“, UAB „Jurbarko 

autobusai“, UAB „Jonavos autobusai“). 

 Specialųjų reisų autobusais – 13 proc., t. y. apie 439 mokinius per mokslo metus ( UAB 

„Uma Trans“, UAB „Merula“, R. Maliukevičiaus įm., R. Visocko įm., V. Omilevičienės įm.).  

 Mokykliniais geltonais autobusais  – 23,4 proc., t. y. apie 792 mokinius per mokslo metus 

(Kauno rajono mokyklos turi 18 mokyklinių autobusų: 12 savarankiškų mokyklų, (Čekiškės 

vidurinė mokykla turi 2 autobusus) ir 5 mokyklos, kurių apskaitą tvarko Kultūros, švietimo ir sporto 

sk.). 

Mokinių pavėžėjimas pagal 

transporto rūšis
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Kreditinis įsiskolinimas 

 Visų vežėjų, su kuriais pasirašytos sutartys, pateiktų Savivaldybei per atitinkamus metus 

sąskaitų suma didėjo daugiausia dėl PVM padidėjimo nuo 5 iki 21 proc.  

 Kreditinis įsiskolinimas 2009-12-31 vežėjams už mokinių pavėžėjimą 468,5 tūkst. Lt. Per 

2010 m. 5 mėnesių laikotarpį vežėjai pateikė sąskaitų už 852,4 tūkst. Lt. Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius vežėjams sumokėjo 964,7 tūkst. Lt. Kreditinis įskolinimas 2010-05-31 –              

356,2 tūkst. Lt, palyginti su 2009-12-31 sumažėjo 112,3 tūkst. Lt. 

 Mokinių pavėžėjimo mėnesinio kainos dydžio nustatymas ir kiti pastebėjimai 

 Tarnyba atliko Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus pateiktų mokinių pavėžėjimo išlaidų 

apskaičiavimo duomenų mėnesiniams bilietams įsigyti tikrinimą.  

Švietimo įstaigos kiekvieną mėnesį Kultūros, švietimo ir sporto skyriui pateikia 

patvirtintus mokinių, kuriems reikalingas nuolatinis bilietas, sąrašus. Mokinių sąrašuose nurodoma 
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mokykla, mokinių skaičius, važiavimo maršrutas, nuo stotelės iki stotelės, ir vežėjas. Kultūros, 

švietimo ir sporto skyriaus specialistas apskaičiuoja ir suderina kompensacijos dydį su vežėjais, 

priklausomai nuo išperkamų mėnesinių bilietų skaičiaus. Mėnesinio bilieto kaina nustatoma 

kiekvieną mėnesį kiekvienam mokiniui atskirai priklausomai nuo mokslo dienų skaičiaus, atstumo 

kilometrais į abi puses, taikant vieno kilometro patvirtintą tarifą 0,20 Lt ( be PVM) ir nustatytą 

sutartinę 5 proc. nuolaidą. Maršrutas, kuriuo mokinys gali važiuoti su mėnesiniu bilietu, nurodytas 

moksleivio pažymėjime. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Taryba 2009-04-02 sprendimu Nr. TS-101 „Dėl keleivių 

vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir maršrutiniais taksi tarifų 

nustatymo“ nusprendė vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusuose nuolatiniams 

bilietams taikyti iki 20 proc. nuolaidą. Pavyzdžiui UAB ,,Uma trans“, UAB „Kautra“ visiems 

keleiviams nuolatiniams bilietams taiko 20 proc. nuolaidą. Mokinių mėnesiniams bilietams taikoma 

tik 5 proc. nuolaida (nuolaidos dydis nustatytas sutartyse su vežėjais). 

 Tarnyba atrankos būdu patikrino Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus pateiktą Kauno 

rajono savivaldybės administracijos pasirašytą 2009-08-28 Visuomenės aptarnavimo sutartį (toliau-

Sutartis) ,,Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais“ Nr. S-

831 su UAB ,,Uma trans“ ir šios Sutarties vykdymą.  

 Nustatyta, kad  Kultūros, švietimo ir sporto skyrius per balandžio mėnesį mokiniams 

pavėžėti į atskiras mokyklas, UAB ,,Uma trans“ už 276 įsigytus mėnesinius bilietus sumokėjo 

21285 Lt, t. y. vidutiniškai vienam mokiniui pavėžėti į mokyklas ir atgal mėnesinis bilietas Kauno 

rajono savivaldybei  kainavo 77,11 Lt.   

 Atkreiptinas dėmesys, kad brangiausi mėnesiniai moksleivių bilietai UAB ,,Uma trans“ 

2010 m. balandžio mėnesį buvo Kauno rajono sporto mokyklos moksleivių, dalyvaujančių 

neformalaus ugdymo veikloje. Moksleiviai, kurie  vyksta į Sporto mokyklą kiekvieną dieną ir 

kuriuos pavėžėti reikia atstumu ilgiausią kelią, Kauno rajono savivaldybei kainuoja brangiausiai. 

Moksleivio, dalyvaujančio neformalaus ugdymo veikloje visas penkias mokslo dienas ir kurio 

ilgiausias pavėžėjimas per dieną (60 km), Kauno rajono savivaldybei vienam moksleiviui mėnesinis 

bilietas kainavo 290 Lt. Vidutinė vieno Sporto mokyklos moksleivio, dalyvaujančio neformalaus 

ugdymo veikloje, mėnesinio bilieto kaina 201,0 Lt. Brangiai kainuoja ir mėnesiniai bilietai 

moksleivių, kurie gyvena  Kauno mieste, mokosi Kauno rajono savivaldybės mokyklose, bet tai reti 

atvejai. Šiuos išimtinius klausimus svarsto Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo prašymu 

Kauno rajono keleivinio kelių transporto organizavimo ir kontrolės komisija. 
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 Tarnyba pagal pateiktus suvestinius duomenis atliko tikrinimą, kiek Kauno rajono 

savivaldybei kainavo moksleivių pavėžėjimas 2010 m. sausio–gegužės mėnesiais reguliaraus 

susisiekimo autobusų maršrutais, maršrutiniu transportu (taksi), specialiųjų reisų autobusais ir 

vidutiniškai  mokykliniais geltonais autobusais 2009 m.  

 Nustatyta, kad: 

 * Reguliariais autobusais moksleivio pavėžėjimas vidutiniškai per mėnesį kainavo 58,70 

Lt, perkant mėnesinius bilietus. Šis moksleivių pavėžėjimas yra pigiausias; 

 * Maršrutiniu transportu (taksi) vieno moksleivio pavėžėjimas vidutiniškai per mėnesį 

kainavo 83,14 Lt, perkant mėnesinius bilietus; 

 * Specialiųjų reisų autobusais vieno moksleivio pavėžėjimas vidutiniškai per mėnesį 

kainavo 85,05 Lt, perkant mėnesinius bilietus. Specialūs reisai – reisai, kai vežamos specialios 

keleivių grupės (moksleivių – į mokyklą ir iš jų, ir pan.) Šis moksleivių pavėžėjimas yra gana 

brangus; 

 * Mokykliniais geltonais autobusais vieno moksleivio pavėžėjimas vidutiniškai per mėnesį 

kainavo apie 84,90 Lt. Šis moksleivių  pavėžėjimas organizuojamas vadovaujantis Kauno rajono 

savivaldybės tarybos 2007-02-15 sprendimu Nr. TS-38 patvirtintu Kauno rajono savivaldybės 

mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašu. Savivaldybės biudžete numatomos išlaidos 

metams: transportui išlaikyti, vairuotojo darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.      

   Pateikiame pavyzdį. Reguliaraus susisiekimo autobusais per mokslo metus pavežama 

vidutiniškai apie 2000 moksleivių. Šių moksleivių pavėžėjimas Kauno rajono savivaldybei kainuoja 

apie1091448 Lt per mokslo metus. Vieno moksleivio pavėžėjimas reguliariais autobusais perkant 

mėnesinius bilietus kainuoja (1091448:9:2000) 60,64 Lt. Mokykliniais geltonais autobusais vežami 

vidutiniškai 792 moksleiviai per mokslo metus. Šių moksleivių pavėžėjimas Kauno rajono 

savivaldybei kainuoja apie 605195,49 Lt per mokslo metus. Vieno moksleivio pavėžėjimas 

mokykliniu autobusu vidutiniškai per mėnesį kainuoja (605195,49:9:792) 84,90 Lt, t. y. 24,26 Lt 

arba  40,0 proc. brangiau negu reguliariais autobusais.   

Mokymo įstaigos neturi kito transporto išskyrus geltonus autobusus, jų naudojimo tikslas 

yra ne tik mokinių nuvežimas į mokyklą ir atgal. Mokiniams suteikiama galimybė dalyvauti 

papildomojo ugdymo veikloje, nuvykimui į brandos egzaminus, vykti į mokomąsias-pažintines 

ekskursijas, kitus renginius. Gavus įstaigos vadovo sutikimą ir apmokėjus už kurą mokiniai ir 

mokytojai gali vykti į įvairias turiningas išvykas. Todėl negalime mokinių pavėžėjimą į mokyklą 

vienapusiškai vertinti kaip brangiausią, kadangi autobuso išlaikymo išlaidos pasiskirsto įvairiems 

tikslams.  
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 Moksleivių pavėžėjimo sutarčių  sudarymas 

 Tarnyba atrankos būdu atliko moksleivių pavėžėjimo sutarčių su vežėjais sudarymo 

teisingumo vertinimą. Nagrinėtos dvi sutartys. 

  Tarnyba atliko: 

 – Kauno rajono savivaldybės administracijos pasirašytos 2009-08-28 Visuomenės 

aptarnavimo sutarties ,,Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo 

maršrutais“ Nr. S-831 su UAB ,,Uma trans“ (direktorius Darius Marma) teisingumo vertinimą. 

 Šią Sutartį sudaro vienuolika skyrių ir 40 punktų.  

 Šios sutarties VII skyriuje 17 punkte nurodyta, kad Visus sutarties 1 priedo pakeitimus 

derina sutarties 19 punkte nurodyti asmenys, t. y. įgalioti asmenys vykdyti sutartį: Užsakovas – 

Kelių ir transporto skyriaus vedėjas, Vežėjas – UAB ,,Uma trans“ direktorius Darius Marma. 

Tarnybos nuomone, turėtų būti nurodyta, išskyrus 11 punktą ,,Išlaidų apskaičiavimas už moksleivių 

vežimą į Kauno rajono mokyklas“. Už šį punktą pagal III skyriuje nurodytą 5 punkto 

įsipareigojimus atsakingi asmenys už moksleivių pavėžėjimą: Užsakovas – Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius (III skyriaus 6 punktas), o Vežėjas – UAB ,,Uma trans“ Darius Marma  atsakingas 

asmuo (III skyriaus 6 punktas) už 4 punkto įsipareigojimus. 

 Atkreiptinas dėmesys, kad pagal IX skyriaus: 

  * 23 punktą ši sutartis  pasirašyta 2009-08-28 ir įsigaliojo 2009-09-01; 

 * 24 punktą Sutartis galioja iki 2014-04-30.  

 Neaišku kuriam laikotarpiui turėjo būti sudaryta ši Sutartis su vežėju pagal III skyrių 

,,Moksleivių pavėžėjimas“. 

 * Kauno rajono Savivaldybės administracijos pasirašytos 2009 08-26 Moksleivių vežimo į 

Kauno rajono mokyklas specialiais reisais sutarties Nr. S-797 su Vilmos Omulevičienės firma 

teisingumo vertinimą. 

  Šią Sutartį sudaro dešimt  skyrių, 21 punktas. Neatitikimų nenustatyta. 

 Atkreiptinas dėmesys, kad šios Sutarties VIII skyriuje ,,Sutarties nutraukimo, pakeitimo ir 

pratęsimo sąlygos“ 15 punktu nurodyta Sutartis galioja 2009-2010 mokslo metams.  

 Tarnybos nuomone, turėtų būti moksleiviams pavėžėti sudaromos sutartys su vežėjais 

einamiesiems mokslo metams ir pasibaigus galiojimo terminui galėtų būti pratęsiamos sudarant 

naujas sutartis kitiems mokslo metams.  

 

Apskaičiuojant moksleivių važiavimo išlaidų kompensavimo dydį, klaidų ir neatitikimų 

nenustatyta.  
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 Rekomendacijos 

 1. Svarstyti galimybę dėl sutarčių moksleiviams pavėžėti termino suvienodinimo, t.y. 

mokslo metams. 

2.Pasirašant  naujas moksleivių pavėžėjimo sutartis 2010/2011 mokslo metams su vežėjais 

tartis dėl didesnės nuolaidos nuolatiniams bilietams.  

 3. Informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą kartu su patvirtinančiais dokumentais  

Savivaldybės kontrolieriui raštu pateikti iki 2010-09-15. Nesant galimybės rekomendacijų 

įgyvendinti nustatytu terminu, raštu įvardyti priežastis ir  kreiptis dėl termino pratęsimo. 

 

 

Savivaldybės kontrolierė                          Vida Marta Kruopienė 

Kontrolės ir audito tarnybos vyr. specialistė           Olga Štuopienė 

S u s i p a ž i n a u: 

Savivaldybės administracijos direktorius             Vytas Bancevičius 

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja             Irena Marcinkevičienė 


