
Švietimo ir mokslo ministerijos aplinkraštyje, kuris pasiekė visas savivaldybes ir mokyklas liepos 27 d., 

teigiama: 

 

5. Dėl darbo krūvio nustatymo metinėmis valandomis  

Atkreiptinas dėmesys į tai, jog nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. darbo sąlygos neturėtų blogėti vien dėl to, jog 

krūvis savaitinėmis valandomis perskaičiuojamas į krūvį metinėmis valandomis. Jeigu savaitinėmis 

valandomis skaičiuojant būtų nustatytas iš viso 36 valandų krūvis, tai metinėmis valandomis skaičiuojant 

turėtų būti nustatytas iš viso 1512 valandų krūvis, t. y. vienos mokytojo pareigybės darbo laiko norma.  

Atitinkamai turėtų būti skaičiuojama ir mokytojo pareigybės (etato) dalis: savaitinis darbo valandų 

krūvis dauginamas iš 42 darbo savaičių ir gautas rezultatas dalijamas iš vienos pareigybės darbo normos – 

1512 metinių valandų. 

 

Visą aplinkraščio tekstą rasite https://www.etatinis.lt/modelio-aprasymas/. 

 

NETEISINGAI SKAIČIUOJAMŲ MOKYTOJŲ DARBO KRŪVIŲ PAVYZDŽIAI 

1 pavyzdys. 

Mokyklos vadovas įteikė mokytojui pranešimą dėl darbo sutarties sąlygų pakeitimo ir pasiūlymą dirbti 

pakeistomis darbo sutarties sąlygomis, kuriame rašoma: 

„ .... siūlau dirbti iki 1 etato mokytoju, darbo laiko norma 36 val. per savaitę (kontaktinės ir nekontaktinės), 

1512 val. per mokslo metus.... “. 

Prie pranešimo pridėjo darbo krūvio sandaros projektą, kuriame rašoma: 

„ .... mokytojui skiriama 12,5 (450) kontaktinių, 40 % pasirengimui (180) ir 4 (168) valandos mokyklos 

bendruomenės veiklai … “. 

Komentaras. Akivaizdu, kad sudėjus kontaktines ir nekontaktines valandas darbo krūvio sandaros projekte 

bei įvertinus darbo lako normą, kuri siūloma pranešime, galima teigti, jog šie du dalykai tarpusavyje nedera: 

450 + 180 +168 = 798 metinės darbo valandos, t. y. 798/1512 = 0,53 etato ir 798/42 = 19 darbo valandų 

per savaitę. 

2 pavyzdys. 

Mokyklos vadovas pateikia raštą ŠMM, kuriame konstatuoja, kad už tą patį darbą šiemet mokytojui bus 

mokama mažiau ir šį teiginį grindžia skaičiavimais: 

„ .... pernai mokytojas turėjo 23 kontaktines valandas, 5,1 pasiruošimui pamokoms, 3,08 sąsiuvinių tikrinimui 

ir 3 valandas už vadovavimui klasei … “; 

„ ... o šiemet už tą patį krūvį, t. y. 828 kontaktines valandas per mokslo metus, 50 % pasirengimui ir 126 

valandas per mokslo metus bendruomenės darbams gaus mažesnį atlyginimą … “ 

Komentaras. Sudėję laiške minimas ankstesniais metais turėtas valandas gauname, jog mokytojas turėjo 23 

+ 5,1 +3,08 + 3 = 34,18 darbo valandų per savaitę krūvį. Sudėję kontaktines ir nekontaktines valandas, 

kurios nurodomos ateinantiems metams, gausime 828 + 414 +126 = 1368 metinių darbo valandų iš viso, t. y. 

1368/42 = 32,57 darbo valandų per savaitę. Tad teiginys, kad „už tą patį krūvį“ yra neteisingas ir akivaizdu, 

jog esant klaidingam skaičiavimui daroma ir klaidinga išvada, vadinasi – klaidingai apskaičiuojamas mokytojo 

darbo krūvis ir kartu jo atlygis. 

3 pavyzdys. 

https://www.etatinis.lt/modelio-aprasymas/


Mokyklos vadovas priima į darbą mokytojo pareigoms ir pateikia pasirašyti darbo sutartį, kurioje, be kita ko, 

nurodoma darbo laiko norma: 

„ .... 0,5 etato, 18 valandų per savaitę … “. 

Sutarties dalimi yra priedas, kuriame išdėstoma darbo laiko struktūra: 

„ .... 12 kontaktinių valandų per savaitę/432 per metus ir 50 % nekontaktinių valandų pasirengimui… “  

Komentaras. Sutartyje nustatyta darbo laiko norma reiškia, kad mokytojas per metus turi dirbti 18 × 42 = 756 

darbo valandas. Tačiau, sudėję darbo laiko struktūroje pateiktus skaičius, gausime tik 432 + 216 = 648 darbo 

valandas per metus, t. y. 648/1512 = 0,43 etato ir 648/42 = 15,43 darbo valandų per savaitę. Akivaizdu, jog 

skaičiuojant padaryta klaida, dėl kurios išdėstyta darbo lako struktūra tampa klaidinga ir neatitinka sutartyje 

sulygtų darbo sąlygų. 


