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Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento 

direktorius



Mokyklų tinklo kūrimo 

taisyklių pakeitimai 

Pedagogų skaičiaus 

optimizavimo

tvarkos aprašas 

Reikalavimų mokytojų 

kvalifikacijai pakeitimai 

06-29

LRS priimtu įstatymu 

atsisakoma mokytojų 

valandinės tarifinės 

darbo apmokėjimo 

sistemos ir pereinama 

prie pareigybės algos

(etatinio) darbo 

apmokėjimo

LRV nutarimu 

patvirtinamas bendrojo, 

priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo 

finansavimo tvarkos 

aprašas, kuris įteisina 

mišrų ugdymo 

finansavimo modelį 

Švietimo ir mokslo 

ministro įsakymu 

patvirtinta mokytojų 

pareigybių aprašymo 

metodika, kuri padėtų 

mokyklų vadovams 

veiksmingai planuoti 

žmogiškąjį potencialą

Švietimo ir mokslo 

ministro įsakymu 

patvirtintos

rekomendacijos dėl 

mokytojų darbo krūvio 

sandaros - gairės 

mokyklų vadovams 

paskirstyti mokytojų 

darbo krūvius ir veiklas 

priklausomai nuo 

kompetencijos, mokomo 

dalyko/srities ar ugdymo 

programos

07-11 07-26 08-03

TEISINIS REGLAMENTAVIMAS
sukuriamos prielaidos etatinio darbo apmokėjimo sistemai realizuoti

Kokybės krepšelio 

aprašas



Nuolat vyksta 

susitikimai su 

mokytojus 

atstovaujančiomis 

profesinėmis 

sąjungomis

kasdien 5 ŠMM specialistai

vidutiniškai 10 per dieną

iš viso 4 tūkst. skambučių

Pagalba 

mokytojams

nuolat atnaujinami ir 

pildomi atsakymai į DUK 

interneto svetainėje

www.etatinis.lt

Internetinė skaičiuoklė

padedanti mokytojams 

apsiskaičiuoti atlyginimą 

Interaktyvios diskusijos 

Mokytojo TV,

ŠMM paskyroje FB

socialiniame tinkle

Nuo 04

Nuo 05

Nuo 05

03/06

http://www.etatinis.lt/


Nuolat vyksta 

susitikimai su 

mokyklų asociacijų, 

mokyklų vadovų

asociacijos, bei 

mokyklų vadovus 

atstovaujančios 

profesinės sąjungos 

atstovais

12 vadovų - konsultantų

20 + 10 savivaldybėse

30 + 10 mokyklose

Pagalba

mokyklų vadovams

Darbo santykių teisės 

klausimais konsultuoja 

Vilniaus universiteto 

Teisės klinika

Interneto svetainėje 

www.etatinis.lt mokyklų 

vadovams yra pateikta 

skaičiuoklė

ŠVIS pagal 2017-09-01

duomenis yra prieinamos 

ataskaitos bei suvestinės

Nuo 05

Nuo 05

Nuo 08-27

Nuo 08-10

http://www.etatinis.lt/


Nuolat

švietimo ir mokslo 

ministrės susitikimų 

savivaldybėse metu 

vyksta pristatymai ir 

diskusijos

su švietimo 

bendruomenėmis

10 viešųjų konsultacijų 

regionuose/2000 dalyvių

30 mokymų

60 savivaldybių/700 dalyvių

Pagalba 

savivaldybėms

Seminaras su savivaldybių 

švietimo padalinių vadovais 

ir savivaldybių tarybų 

švietimo komitetų vadovais 

ŠMM aplinkraštis dėl naujų 

teisės aktų įgyvendinimo, 

rekomendacijos 

savivaldybėms

ŠVIS pagal 2017-09-01

duomenis yra prieinamos 

ataskaitos bei suvestinės

Nuo 04

07-27

06-14

Nuo 08-10



 Patvirtinti mokytojų pareigybių 

aprašus ir paskirstyti krūvius 

mokytojams

 Darbo apmokėjimo sistemą 

papildyti nuostatomis dėl 

pareiginės algos pastoviosios 

dalies koeficiento didinimo

 Įvykdyti darbuotojų 

informavimo ir konsultavimo 

procedūras DK nustatyta tvarka.

 Parengti darbo 

sutartis/pakeitimus

MOKYKLŲ VADOVAMS 

rugpjūtis – rugsėjis



SAVIVALDYBĖMS

per rugsėjo mėnesį
 Pasitvirtina lėšų ugdymo 

procesui organizuoti ir 

valdyti, lėšų švietimo 

pagalbai ir kitoms mokymo 

reikmėms tenkinti 

paskirstymo tvarkas

 Nustato/patikslina 

maksimalų etatų skaičių

kiekvienai ugdymo įstaigai



Dalijimasis 

gerosiomis 

praktikomis

Nustatomi 

pagrindiniai 

veiksniai, 

įtakojantys lėšų 

mažėjimą arba 

didėjimą mokyklose

Savivaldybių 

pasitvirtintų lėšų

paskirstymo 

tvarkų apžvalga

Mokytojų 

atlyginimų tyrimas 

ir atlyginimų 

žemėlapis pagal 

savivaldybes

09

ŠMM

papildomai

 08-29 „Mokytojo TV: apie etatinį apmokėjimą

išsamiai su teisininkais”

 09 penktadieniais 14-15 val. vaizdo konsultacijos

ŠMM FB paskyroje

 09-01 Finansavimo ir etatinio apmokėjimo reformos

pokyčių koordinavimo DG

10 11 12



KAIP VISKAS VYKSTA?

17,4(+3,7) + 49 (+7,3) + 28,6 = 95(+11)

1260
0,9167

1512+11%

+9%

netolygiai tolygiai

~23 000 etatų ~25 500 etatų ~28 000 etatų

Lėšos ugdymo planui = mokytojų dabo užmokesčio fondas



Bendrojo 

ugdymo 

finansavimas

NVŠ krepšelis

Savivaldybių lėšos 

ūkiui
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Ugdymo planui

Kiekvienam mokiniui

Mokyklos valdymui

Švietimo pagalbai

Kitoms reikmėms
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