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 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 2008-12-16 raštu Nr. Gar-601/24/76-32 

persiuntė Kauno rajono Kulautuvos vidurinės mokyklos darbuotojų 2008-12-01 anoniminį laišką dėl 

direktoriaus pavaduotojos ugdymui R. Latvelienės ir direktoriaus pavaduotojo ūkiui A. Latvelio 

veiklos. Pagrindiniai, skunde išdėstyti teiginiai: 

 1. Dėl mokyklinio autobuso panaudojimo. 

  R. Latvelienė mokinių ekskursijoms per klasių vadovus surinkdavo pinigus, kuriuos 

perduodavo savo vyrui A. Latveliui. Laiške aiškinama, kad pastarasis pinigus panaudodavo savo 

reikmėms, o mokiniai į ekskursijas buvo vežami mokykliniu autobusu ir mokyklos kuru.  

  Dažnai  pastebimas stovintis prie Latvelių namų mokyklinis autobusas, iš kurio išsiurbiamas 

mokyklai priklausantis kuras. Taip pat maišais arba kibirais iškraunamas kietas kuras atvežamas iš 

mokyklos katilinės. 

 Direktoriaus pavaduotojas ūkiui nereaguoja į darytojų pageidavimus bei pasiūlymus mokyklos 

labui, tik stengiasi klastoti kelionės lapus ir kitus dokumentus, kad galėtų kuo daugiau valdiškų pinigų 

susišluoti sau š kišenę. 

 2. Dėl suomiškos pirties įrengimo ir panaudojimo mokyklos patalpose. 

 Mokyklos valgyklos patalpose direktoriaus pakuotojas ūkio reikalams turi įsirengęs suomišką 

pirtį, kurioje neretai su draugais maudosi ir girtuokliauja iki paryčių ir kelia triukšmą. 

 3. Dėl direktoriaus pavaduotojo ūkiui A. Latvelio netinkamo elgesio darbo metu.     

 Neretai tenka matyti A. Latvelį geriantį savo kabinete, o po stalu stovintį atidarytą alkoholio 

butelį. Po to jis vaikšto neblaivus po mokyklą. 
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 2008 m. vasario mėn. A. Latvelis būdamas neblaivus mokyklos salėje su draugais žaisdamas 

krepšinį susilaužė koją. A. Latvelis turėdamas nedarbingumo lapelį beveik sirgimo laikotarpį  sėdi 

darbe ir pildosi savo piniginę. Ligos metu A. Latvelį vaduoti buvo skiriami net keturi asmenys, kurie 

mažai ką dirbo ir dalį pinigų turėjo atiduoti A. Latveliui.  

 Tyrimo metu nustatyta: 

 1. Mokykla naudoja mokinių pavėžėjimui automobilį MB Sprinter 311 CDI valst. Nr. CFN 748. 

Kauno rajono Kulautuvos vidurinės mokyklos mokyklinio autobuso naudojimo taisyklės patvirtintos 

direktoriaus 2007-05-31 įsakymu Nr. V-87.  

 Taisyklėse nustatyti autobuso naudojimo tikslai: 

 * mokinių pavėžėjimas į mokyklą ir iš jos. Mokiniai vežami pagal direktorės 2008-10-03 

įsakymu Nr. V-20 sudarytą grafiką. Minėtu direktorės įsakymu mokinių pavėžėjimui nustatyta rida  

vienai savaitei yra 576 km.  

 * autobusu gali būti vežami moksleiviai į sporto varžybas, olimpiadas, konkursus ir kt., jei 

mokyklos biudžete yra tam skirtų lėšų.  

 * autobusas  laisvu nuo mokinių pavėžėjimo metu gali būti naudojamas mokinių ar mokytojų 

ekskursijoms. Tokiu atvejus būtina pateikti prašymą raštu mokyklos vadovui, gauti vadovo sutikimą ir 

sumokėti už kurą pagal patvirtintas kuro sunaudojimo normas, už nuvažiuotų kilometrų skaičių.  

 * autobusas gali būti naudojamas ir bendruomenės poreikiams. Apie numatomas išvykas 

informuoti direktorių, pateikiant motyvuotą prašymą raštu. Kelionės išlaidas padengia besinaudojantys 

autobusu  bendruomenės nariai.   

 Mokyklinio autobuso naudojimą direktoriaus įsakymu kontroliuoja direktoriaus pavaduotojas 

ūkio reikalams. Autobuso kontrolė vykdoma pagal išduodamus kelionės lapus. Ant kelionės lapų už 

maršrutus pasirašo, kontroliuoja ir atsako direktoriaus įsakymu paskirtas pavaduotojas ūkio reikalams. 

Kelionės lapai numeruojami ir tvirtinami direktoriaus įsakymu. Ant kelionės lapų, patikrinus likučius, 

pasirašo kuro nurašymo komisija, paskirta mokyklos direktoriaus įsakymu. Faktinius likučius su 

apyskaita patikrina vyr. buhalterė ir patikrinusi pasirašo ant kelionės lapų.  

 Peržiūrėjus 2008 m. kelionės lapus nustatyta, kad kelionės lapai nėra patvirtinti mokyklos 

vadovo, daugeliu atvejų  nėra kelionės lapą išrašiusio ir materialai atsakingo asmens parašų.  

 Nuvykus į Kulautuvos vidurinę mokyklą 2009-01-16 buvo patikrinta mokyklinio autobuso 

faktiniai skaitiklio parodymai. Skaitiklio parodymas patikrintas  2009-01-16 10 val. 30 min. – 70896, 

kelionės lape skaitiklio parodymas išvykstant 2009-01-16 – 70860.  

 2009 m. sausio mėn. kelionės lape degalų likutis laikotarpio pradžioje (2009-01-01) 

neužfiksuotas.  
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 Mokyklos autobusas atskiromis dienomis buvo naudojamas ir mokinių pavėžėjimui į varžybas, 

konkursus, ekskursijas, taip pat bendruomenės poreikiams. Pagal kelionės lapus per 2008 metus 

mokykliniu autobusu į sporto varžybas, ekskursijas, konkursus ir kt. nuvažiuota 6453 km, sunaudota 

966,18 l degalų už 3640,79 Lt. Už degalus apmokėta: 

 * 2041,13 Lt iš moksleivio krepšelio mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų. Kauno rajono 

savivaldybės taryba 2007-11-22 sprendimu Nr.TS-210 patvirtino Mokyklos pažintinės veiklos lėšų 

naudojimo tvarkos aprašą. Tvarkos 9 punktu nustatytas galimas lėšų panaudojimas ir 11 punktu 

nustatyta, kokiems tikslams lėšų negalima naudoti. 

 * 593,49 kitų biudžetinių įstaigų (Batniavos pagrindinė mokykla, Kulautuvos seniūnija, 

Batniavos seniūnija)  apmokėtos kelionės išlaidos mokykliniu autobusu.   

 * 1006,17 Lt iš mokyklos aplinkai finansuoti skirtų lėšų.   

 Kulautuvos vidurinės mokyklos mokyklinį autobusą vairuoja A. Kavaliauskas. Patikrinus 2008 

m. kelionės lapus, direktoriaus įsakymus dėl leidimų vykti į keliones mokykliniu autobusus ir darbo 

laiko apskaitos žiniaraščius nustatyta, kad vairuotojo išvykos šeštadieniais ir sekmadieniai tabelyje 

pažymėtos kaip poilsio dienos. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 194 str. nustatyta, jog už darbą 

poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenustatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai arba 

darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą 

dieną pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už tas dienas darbuotojui jo vidutinį darbo 

užmokestį. Vairuotojas pagal automobilio kelionės lapus per 2008 m. šeštadieniais ir sekmadieniais  

dirbo 14 dienų. Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje minėtos dienos užfiksuotos kaip poilsio dienos. 

Vairuotojui už darbą poilsio dienų metu darbo užmokestis nebuvo mokamas ir laisvomis dienomis 

nekompensuotas.  

 Kauno rajono Kulautuvos vidurinės mokyklos direktoriaus 2008-01-11 įsakymu Nr. P-44 skirta 

mokyklinio autobuso vairuotojui 169 Lt dydžio priemoka už įprastinį darbo krūvį viršijančią veiklą nuo 

2008-01-11 iki 2008-12-31.  

 Mokykloje kelionės lapai pildomi aplaidžiai. Atkreipiame dėmesį, kad direktoriaus įsakymus 

patvirtintose mokyklinio autobuso naudojimo taisyklėse nustatyta, kad už mokyklinio autobuso 

naudojimą, kelionės lapų kontrolę atsako direktoriaus pavadutojas ūkio reikalams.  Mokykloje 2008 m. 

pasitaikė atskirų atvejų, kuomet direktorės įsakymais mokinių nuvežimui ir parvežimui į įvairias 

priemones buvo skirtas mokyklinis autobusas, tačiau kelionės lapuose išvykos neužfiksuotos (pvz. 

2008-11-08 paskirtas autobusas mokinių parvežimui iš Vilniaus, tačiau kelionės lape įrašo, kad buvo 

vykta 2008-11-08 nėra) arba užfiksuota „Vaikų vežimas“ (pvz. 2008-10-22 skirtas autobusas mokinių į 
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Kauno Maironio muziejų nuvežimui ir parvežimui, kelionės lape 2008-10-22 važiavimo tikslas „Vaikų 

vežimas“, kito važiavimo tikslo kelionės lape nėra).   

 Pasitaikė atvejų , kada kelionės lape pažymėta kelionės data neatitinka direktorės įsakyme ar 

kitų įstaigų prašymuose nurodytos važiavimo dienos. Pvz. Batniavos seniūno 2008-10-10 prašyme     

Nr. V7-73 prašoma skirti transportą rinkėjų atvežimui į Batniavos rinkiminę apylinkę spalio 12 d. 

Kelionės lape reiso data nurodyta spalio 11 d.   

 Atkreiptinas dėmesys, kad kitų įstaigų prašymai skirti transportą nevizuoti direktorės, t.y. nėra 

direktorės patvirtinimo, kad suteikiama galimybė pasinaudoti mokyklos transportu.  

  Mokyklos direktorės 2008-10-03 įsakymu Nr. V-20 patvirtinta mokinių pavėžėjimui į mokyklą 

ir iš jos savaitės rida 576 km, (dienai 115,2 km) Išanalizavus kelionės lapus laikotarpiu nuo 2008-10-01 

iki 2008-12-31 nustatyta dienos rida viršyta vidutiniškai po 26 km. Iš viso rida per IV ketv. viršyta 

1354,6 km. 

 Savivaldybės kontrolierei V. M. Kruopienei, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos 

pavaduotojai N. Benikienei   Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyr. specialistei L. 

Stragienei ir Kultūros, švietimo ir Sporto skyriaus vyr. specialistei J. Jankauskaitei nuvykus           

2009-01-16 į Kulautuvos vidurinę mokyklą buvo surašytas patikrinimo protokolas.  Vizito metu 

sukvietus mokytojų kolektyvą pokalbiui, kai kurie mokytojai žodžiu išsakė, kad važiuojant į 

ekskursijas, už kurą mokiniams tenka mokėti patiems. Peržiūrėjus apskaitos dokumentus faktų, kad į 

mokyklos kasą ar banką, už kelionės metu sunaudotus degalus, įnešta pinigų nėra, nenustatyta.  

Paprašius pedagogų raštu išdėstyti kada, į kokias ekskursijas buvo vykstama ir kiek buvo sumokėta  jie 

atsisakė tai padaryti.  

  2. Vizito Kulautuvos vidurinėje mokykloje 2009-01-16 metu buvo apžiūrėta pirtis, įrengta 

mokyklos patalpose, šalia valgyklos. Apžiūros metu nustatyta, kad pirties patalpų plotas yra apie 21 m
2
. 

Pirties krosnis kūrenama kietuoju kuru. Prie pirties yra įrengti dušai. Čia ateina tik šaltas vanduo, šilto 

vandens nėra. Atskiro vandens skaitliuko prie pirties dušų nėra įrengta. Valgyklos vedėja pasakė, kad 

prie pirties įrengtais dušais vasaros metu ir sanitariniu mazgu naudojasi valgyklos darbuotojos. 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui apžiūros metu paminėjo, kad pirtelės įrengimo iniciatoriumi buvo 

ankstesnis mokyklos direktorius R. Dimša. Valgyklos vedėja, mokykloje dirbanti apie 1,5 metų, kad 

kas nors naudotųsi pirtele teigė nėra mačiusi.     

 3.  

  

  


