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ATASKAITOS SANTRAUKA 

Projekto „Pasirengimas įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo 

finansavimo pertvarką ir įgyvendinimo koordinavimas“ (toliau – Projektas) 2.3. veiklos „Mokyklų 

atstovų informavimas ir konsultavimas dėl mokytojų etatinio darbo apmokėjimo modelio 

įgyvendinimo“ (toliau – veikla) įvykdytų informavimo ir konsultavimo paslaugų ataskaita (toliau –

ataskaita) apima laikotarpius: nuo 2018 m. gegužės 15 d. iki 2019 m. sausio 31 d.; nuo 2019 m. kovo 

8 d. iki 2019 m. spalio 31 d. 

Per nurodytus ataskaitos laikotarpius suteikta 15 719 konsultacijų telefonu, elektroniniu 

paštu, socialinių medijų pagalba, susitikimų metu, įvairių renginių metu šioms švietimo bendruomenės 

tikslinėms grupėms: 

o 1 312 konsultacijų savivaldybių švietimo padalinių darbuotojams; 

o 8 203 konsultacijos mokyklų administracijų nariams; 

o 5 162 konsultacijos mokyklų pedagoginiams darbuotojams; 

o 731 konsultacija profesinių sąjungų ir/ arba darbo tarybų nariams; 

o 311 konsultacijų kitiems asmenims. 

45 proc. konsultacijų suteikta susitikimų metu, kuomet konultantas nuvyko į mokyklą ar 

konsultuojamai tikslinei grupei atvykus į sutartą vietą. Antra pagal populiarumą konsultavimo 

priemonė – konsultacijos telefonu (30 proc.). 

Iš viso suteikta 188,87 val. konsultacijų teisiniais klausimai. 

Informavimo ir konsultavimo paslaugos teiktos visoje Lietuvos teritorijoje. 

Informavimo ir konsultavimo paslaugas teikė: 

1. 12 veiklos metodininkų: 6 veiklos metodininkai nuo 2018 m. gegužės 15 d. iki 2019 m. 

sausio 9 d., 3 veiklos metodininkai nuo 2018 m. birželio 8 d. iki 2019 m. sausio 9 d.; 1 veiklos 

metodininkas nuo 2018 m. birželio 13 d. iki 2019 m. sausio 9 d.; 1 veiklos metodininkas nuo 2018 m. 

liepos 9 d. iki 2019 m. sausio 8 d.; 1 veiklos metodininkas nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki 2019 m. 

sausio 31 d.; 12 veiklos metodininkų nuo 2019 m. birželio 5 d. iki 2019 m. rugsėjo 13 d.; 1 veiklos 

metodininkas nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2019 m. spalio 31 d. 

2. Paslaugos teikėjai: viešoji įstaiga „Vilniaus universiteto teisės klinika“, nuo 2018 m. 

rugpjūčio 23 d. iki 2018 m. spalio 23 d., pagal sudarytą paslaugų sutartį; advokatas Justinas Usonis 

nuo 2019 m. kovo 8 d. iki 2019 m. rugsėjo 8 d. 

Informacija apie teikiamas konsultacijas buvo viešinama interneto svetainėje www.etatinis.lt, 

įvairių renginių metu, spaudos ir informacinių pranešimų pagalba. 

Suorganizuota 10 vienos dienos susitikimų (2 Kaune ir 8 Vilniuje) su 192 mokyklų 

atstovais, kuriuose aptarti ir parengti šių dokumentų pavyzdžiai: 

1. Mokytojo darbo sutartis (1 priedas); 

2. Mokytojo pareigybės aprašymas (2 priedas);  
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3. Mokyklos darbo (vidaus) tvarkos taisyklės (3 priedas); 

4. Mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (4 priedas); 

5. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės (5 priedas); 

6. Mokyklos kolektyvinė sutartis (6 priedas); 

7. Kaišiadorių rajono savivaldybei skirtų mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos 

aprašas (7 priedas); 

8. Mokymo sutartis (8 priedas); 

9. Mokinių elgesio taisyklės (9 priedas); 

10. Susitarimas dėl mokytojo darbo krūvio (10 priedas). 

 

Galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija apie teiktas informavimo ir konsultavimo 

paslaugas: 

 pagal tikslinę grupę: savivaldybių švietimo padalinių darbuotojams, mokyklų administracijų 

nariams, mokyklų pedagoginiams darbuotojams, profesinių sąjungų ir/ arba darbo tarybų 

nariams bei kitiems asmenims; 

 pagal informavimo ir konsultavimo paslaugų pobūdį: telefonu, elektroniniu paštu, socialinių 

medijų pagalba (Facebook, skype, kt.), susitikimo metu (metodininkui nuvykus ar tikslinei 

grupei atvykus į sutartą vietą), įvairių renginių metu, individualių konsultacijų metu 

(interesantams patiems atvykus pas veiklos metodininką); 

 pagal kalendorinius mėnesius: 2018 m. gegužės 15 – 31 d., 2018 m. birželio 1 – 30 d., 2018 

m. liepos 1 – 31 d., 2018 m. rugpjūčio 1 – 31 d., 2018 m. gegužės 15 – rugpjūčio 31 d. (pirmas 

laikotarpis), 2018 m. rugsėjo 1 – 30 d., 2018 m. spalio 1 – 31 d., 2018 m. lapkričio 1 – 30 d., 

2018 m. gruodžio 1 – 31 d., 2019 m. sausio 1 – 31 d., 2018 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. sausio 

31 d. (antras laikotarpis), 2018 m. gegužės 15 – 2019 m. sausio 31 d. (visas galutinės ataskaitos 

Nr. 1 laikotarpis), 2019 m. kovo 8 d. – rugsėjo 8 d., 2019 m. birželio 5 – 30 d., 2019 m. liepos 

1 – 31 d., 2019 m. rugpjūčio 1 – 31 d., 2019 m. rugsėjo 1 – 13 d., 2019 m. spalio 1 – 31 d., 

2019 m. birželio 5 d. – rugsėjo 13 d. (trečias laikotarpis), 2018 m. gegužės 15 d. – 2019 m. 

spalio 31 d. (visas galutinės ataskaitos Nr. 2 laikotarpis); 

 pagal vykdytas informavimo ir konsultavimo paslaugų priemones: teisinės konsultacijos darbo 

santykių klausimais; informavimo ir konsultavimo paslaugų teikėjų susitikimai; mokyklų 

atstovų konsultavimui skirti susitikimai; skaičiuoklė, skirta mokyklų vadovams, mokytojų 

darbo krūviui paskirstyti. 
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I. INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS PAGAL TIKSLINĘ 

GRUPĘ 

Nuo 2018 m. gegužės 15 d. iki 2019 m. sausio 31 d. informavimo – konsultavimo paslaugos suteiktos 

843 savivaldybių švietimo padalinių darbuotojams, 5284 mokyklų administracijų nariams, 3550 

mokytojams, 338 profesinių sąjungų ir/ arba darbo tarybų nariams, 231 kitiems asmenims 

(savivaldybių finansininkai ir ekonomistai, LR Seimo narys)1. Iš 1 pav. duomenų matyti, kad 

informavimo ir konsultavimo paslaugos daugiausiai teiktos mokyklų administracijos nariams ir 

mokyklų pedagoginiams darbuotojams. Daugiausiai informavimo ir konsultavimo paslaugų teikta 

birželio, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. 

 

1 pav. Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo pasiskirstymas pagal tikslines grupes ir laikotarpius. 

Nuo 2019 m. birželio 5 d. iki rugsėjo 13 d. informavimo – konsultavimo paslaugos suteiktos 

469 savivaldybių švietimo padalinių darbuotojams, 2919 mokyklų vadovams, 1612 mokyklų 

pedagoginiams darbuotojams, 393 profesinių sąjungų ir/ arba darbo tarybų nariams, 80 kitiems 

asmenims2. Iš 2 pav. pateiktų duomenų matyti, kad informavimo ir konsultavimo paslaugos 

                                                           
1 Kadangi konsultacijos teiktos skirtingomis priemonėmis, skaičiuojami ne unikalūs informuotų ar 

konsultuotų asmenų skaičiai. Yra nemažai atvejų, kuomet tas pats asmuo buvo konsultuojamas 

daugiau nei vieną kartą ta pačia informavimo ir konsultavimo priemone ar daugiau nei viena 

informavimo ir konsultavimo priemone (pavyzdžiui, telefonu, el. paštu, susitikimo metu). 
2 Kadangi konsultacijos teiktos skirtingomis priemonėmis, skaičiuojami ne unikalūs informuotų ar 

konsultuotų asmenų skaičiai. Ne mažai atvejų, kuomet tas pats asmuo buvo konsultuojamas daugiau 
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daugiausiai teiktos mokyklų vadovams ir pedagoginiams darbuotojams. Daugiausiai informavimo ir 

konsultavimo paslaugų teikta birželio, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. 

 

2 pav. Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo pasiskirstymas pagal tikslines grupes ir laikotarpius. 

 

1.1. Savivaldybių švietimo padalinių darbuotojų informavimas ir konsultavimas 

Nuo 2018 m. gegužės 15 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. savivaldybių švietimo padalinių 

darbuotojams daugiausia informavimo ir konsultavimo paslaugų buvo suteikta rugpjūčio mėnesį, 

šios paslaugos dažniausiai teiktos telefonu (detalus pasiskirstymas pateikiamas 3 pav.). 

  

3 pav. Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo pasiskirstymas savivaldybių švietimo padalinių darbuotojams 

pagal laikotarpius (nuo 2018 m. gegužės 15 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.) ir priemones.  

                                                           

nei vieną kartą ta pačia informavimo ir konsultavimo priemone ar daugiau nei viena informavimo ir 

konsultavimo priemone (pavyzdžiui, telefonu, el. paštu, susitikimo metu). 
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Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. sausio 31 d., savivaldybių švietimo padalinių 

darbuotojams daugiausia informavimo ir konsultavimo paslaugų buvo suteikta rugsėjo mėnesį, šios 

paslaugos dažniausiai teiktos telefonu (detalus pasiskirstymas pateikiamas 4 pav.). 

  

4 pav. Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo pasiskirstymas savivaldybių švietimo padalinių darbuotojams 

pagal laikotarpius (nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. sausio 31 d.) ir priemones.  

 

Nuo 2019 m. birželio 5 d. iki 2019 m. rugsėjo 13 d., savivaldybių švietimo padalinių 

darbuotojams daugiausia informavimo ir konsultavimo paslaugų buvo suteikta rugpjūčio mėnesį, 

šios paslaugos dažniausiai teiktos telefonu (detalus pasiskirstymas pateikiamas 5 pav.). 

   

5 pav. Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo pasiskirstymas savivaldybių švietimo padalinių darbuotojams 

pagal laikotarpius (nuo 2019 m. birželio 5 d. iki 2019 m. rugsėjo 13 d.) ir priemones.  

 

1.2. Mokyklų administracijų narių informavimas ir konsultavimas 

Nuo 2018 m. gegužės 15 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d., mokyklų administracijų narių 

daugiausia informavimo ir konsultavimo paslaugų buvo suteikta rugpjūčio mėnesį, šios paslaugos 

dažniausiai teiktos konsultuojančių darbuotojų inicijuotų susitikimų metu (detalus pasiskirstymas 

pateiktas 6 pav.). 
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6 pav. Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo pasiskirstymas mokyklų administracijų nariams pagal laikotarpius 

(nuo 2018 m. gegužės 15 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.)  ir priemones.  

 

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. sausio 31 d., mokyklų administracijų nariams 

daugiausia informavimo ir konsultavimo paslaugų buvo suteikta rugsėjo mėnesį, šios paslaugos 

dažniausiai teiktos telefonu ir konsultuojančių darbuotojų inicijuotų susitikimų metu (detalus 

pasiskirstymas pateiktas 7 pav.). 

  

7 pav. Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo pasiskirstymas mokyklų administracijų nariams pagal laikotarpius 

(nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. sausio 31 d.) ir priemones.  

 

Nuo 2019 m. birželio 5 d. iki 2019 m. rugsėjo 13 d., mokyklų administracijų nariams 

daugiausia informavimo ir konsultavimo paslaugų buvo suteikta rugsėjo mėnesį, šios paslaugos 

dažniausiai teiktos telefonu ir konsultuojančių darbuotojų inicijuotų susitikimų metu (detalus 

pasiskirstymas pateiktas 8 pav.). 

246

949

430

1772

05.15-31 06.01-30

07.01-31 08.01-31

1055

549

22

1588

183

Telefonu El. paštu

Socialinių medijų pagalba Inicijuojamų susitikimų metu

Įvairių renginių metu

1160342

173

163 49

09.01-30 10.01-31 11.01-30

12.01-31 01.01-31

666

417

34

627

44

Telefonu El. paštu

Socialinių medijų pagalba Inicijuojamų susitikimų metu

Įvairių renginių metu



   

7 

10.1.1-ESFA-V-912-02-003 

  

8 pav. Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo pasiskirstymas mokyklų administracijų nariams pagal laikotarpius 

(nuo 2019 m. birželio 5 d. iki 2019 m. rugsėjo 13 d.) ir priemones.  

 

1.3. Mokyklų pedagoginių darbuotojų informavimas ir konsultavimas 

Per laikotarpį nuo 2018 m. gegužės 15 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d., mokyklų 

pedagoginiams darbuotojams daugiausia informavimo ir konsultavimo paslaugų buvo suteikta 

birželio mėnesį, šios paslaugos dažniausiai teiktos konsultuojančių darbuotojų inicijuotų susitikimų 

metu (detalus pasiskirstymas pateiktas 9 pav.). 

  

9 pav. Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo pasiskirstymas mokyklų pedagoginiams darbuotojams pagal 

laikotarpius (nuo 2018 m. gegužės 15 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.) ir priemones.  

 

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. sausio 31 d., mokyklų pedagoginiams darbuotojams 

daugiausia informavimo ir konsultavimo paslaugų buvo suteikta spalio mėnesį, šios paslaugos 

dažniausiai teiktos konsultuojančių darbuotojų inicijuotų susitikimų metu (detalus pasiskirstymas 

pateiktas 10 pav.). 
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10 pav. Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo pasiskirstymas mokyklų pedagoginiams darbuotojams pagal 

laikotarpius (nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. sausio 31 d.) ir priemones.  

 

Nuo 2019 m. birželio 5 d. iki 2019 m. rugsėjo 13 d., mokyklų pedagoginiams darbuotojams 

daugiausia informavimo ir konsultavimo paslaugų buvo suteikta spalio mėnesį, šios paslaugos 

dažniausiai teiktos konsultuojančių darbuotojų inicijuotų susitikimų metu (detalus pasiskirstymas 

pateiktas 11 pav.). 

  

11 pav. Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo pasiskirstymas mokyklų pedagoginiams darbuotojams pagal 

laikotarpius (nuo 2018 m. birželio 5 d. iki 2019 m. rugsėjo 13 d.) ir priemones.  

 

1.4. Profesinių sąjungų ir/ arba darbo tarybų narių informavimas ir konsultavimas 

Nuo 2018 m. gegužės 15 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d., profesinių sąjungų ir/ arba darbo 

tarybų nariams daugiausia informavimo ir konsultavimo paslaugų buvo suteikta rugpjūčio mėnesį, 

šios paslaugos dažniausiai teiktos konsultuojančių darbuotojų inicijuotų susitikimų metu (detalus 

pasiskirstymas pateiktas 12 pav.). 
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12 pav. Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo pasiskirstymas profesinių sąjungų ir/ arba darbo tarybų nariams 

pagal laikotarpius (nuo 2018 m. gegužės 15 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.) ir priemones.  

 

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. sausio 31 d., profesinių sąjungų ir/ arba darbo tarybų 

nariams daugiausia informavimo ir konsultavimo paslaugų buvo suteikta rugsėjo mėnesį, šios 

paslaugos dažniausiai teiktos telefonu (detalus pasiskirstymas pateiktas 13 pav.). 

  

13 pav. Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo pasiskirstymas profesinių sąjungų ir/ arba darbo tarybų nariams 

pagal laikotarpius (nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. sausio 31 d.) ir priemones.  

 

Nuo 2019 m. birželio 5 d. iki 2019 m. rugsėjo 13 d., profesinių sąjungų ir/ arba darbo 

tarybų nariams daugiausia informavimo ir konsultavimo paslaugų buvo suteikta rugsėjo mėnesį, šios 

paslaugos dažniausiai teiktos telefonu (detalus pasiskirstymas pateiktas 14 pav.). 
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14 pav. Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo pasiskirstymas profesinių sąjungų ir/ arba darbo tarybų nariams 

pagal laikotarpius (nuo 2018 m. birželio 5 d. iki 2019 m. rugsėjo 13 d.) ir priemones.  

 

1.5. Kitų asmenų informavimas ir konsultavimas 

Nuo 2018 m. gegužės 15 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d., kitiems asmenims (savivaldybių 

finansininkai ir ekonomistai, LR Seimo narys) daugiausia informavimo ir konsultavimo paslaugų buvo 

suteikta rugpjūčio mėnesį, šios paslaugos dažniausiai teiktos konsultuojančių darbuotojų inicijuotų 

susitikimų metu (detalus pasiskirstymas pateiktas 15 pav.). 

  

15 pav. Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo pasiskirstymas kitiems asmenims pagal laikotarpius (nuo 2018 m. 

gegužės 15 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.) ir priemones.  

 

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. sausio 31 d., kitiems asmenims (savivaldybių 

finansininkai ir ekonomistai, LR Seimo narys) daugiausia informavimo ir konsultavimo paslaugų buvo 

suteikta rugsėjo mėnesį, šios paslaugos dažniausiai teiktos telefonu (detalus pasiskirstymas pateiktas 

16 pav.). 
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16 pav. Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo pasiskirstymas kitiems asmenims pagal laikotarpius (nuo 2018 m. 

rugsėjo 1 d. iki 2019 m. sausio 31 d.) ir priemones.  

 

Nuo 2019 m. birželio 5 d. iki 2019 m. rugsėjo 13 d., kitiems asmenims (savivaldybių 

finansininkai ir ekonomistai, LR Seimo narys) daugiausia informavimo ir konsultavimo paslaugų buvo 

suteikta rugsėjo mėnesį, šios paslaugos dažniausiai teiktos telefonu (detalus pasiskirstymas pateiktas 

17 pav.). 

  

17 pav. Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo pasiskirstymas kitiems asmenims pagal laikotarpius (nuo 2018 m. 

birželio 5 d. iki 2019 m. rugsėjo 13 d.) ir priemones.  
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II. INFORMAVIMO – KONSULTAVIMO PASLAUGŲ POBŪDIS 

 

Informavimo ir konsultavimo paslaugos teiktos skirtingomis priemonėmis.  

Nuo 2018 m. gegužės 15 d. iki 2019 m. sausio 31 d. telefonu suteikta 3113 informavimo ir 

konsultavimo paslaugų, elektroniniu paštu – 1433, socialinių medijų pagalba (Facebook, skype, kt.) – 

172, konsultuojančių darbuotojų inicijuojamų susitikimų metu (veiklos metodininkui nuvykus ar 

tikslinei grupei atvykus į sutartą vietą) – 4842, įvairių renginių metu – 686.  

Nuo 2019 m. birželio 5 d. iki 2019 m. rugsėjo 13 d. telefonu suteikta 1636 informavimo ir 

konsultavimo paslaugų, elektroniniu paštu – 818, socialinių medijų pagalba (Facebook, skype, kt.) – 

187, konsultuojančių darbuotojų inicijuojamų susitikimų metu (veiklos metodininkui nuvykus ar 

tikslinei grupei atvykus į sutartą vietą) – 2207, įvairių renginių metu – 625.  

Iš 18 pav. matyti, kad populiariausios informavimo ir konsultavimo priemonės buvo 

pokalbiai telefonu ir konsultuojančių darbuotojų inicijuojami susitikimai. 

 

18 pav. Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo pasiskirstymas pagal pobūdį.  
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III. TEISINĖS KONSULTACIJOS DARBO SANTYKIŲ KLAUSIMAIS 

 

Konsultacijas mokyklų vadovams, mokyklų darbuotojams, savivaldybių darbuotojams ir 

kitiems asmenims nuo 2018 m. rugpjūčio 23 d. iki 2018 m. spalio 23 d., pagal sudarytą paslaugų sutartį 

teikė 3 konsultantai - teisininkai. Konsultacijos vykdytos darbo santykių teisiniais klausimais: 

1. Parengti atsakymai į klausimus, pateiktus el. paštu etatinis@teisesklinika.lt - 66,34 

val.; 

2. Teiktos konsultacijos video konferencijose - 2,67 val.; 

3. Interneto svetainėje www.etatinis.lt pateikti atsakymai į  dažniausiai užduodamus 

klausimus - 7 val.; 

4. Vykdytos konsultacijų telefonu, jų trukmė -  12,83 val. 

 

Konsultacijas mokyklų administracijų nariams, mokyklų pedagoginiams darbuotojams, 

savivaldybių švietimo padalinių darbuotojams ir kitiems asmenims nuo 2019 m. kovo 8 d. iki 2019 m. 

rugsėjo 8 d. teikė advokatas Justinas Usonis. Konsultacijos vykdytos darbo santykių teisiniais 

klausimais: 

1. Dokumentų, susijusių su mokytojų etatinio darbo apmokėjimo sistemos diegimu, 

rengimas, jau parengtų dokumentų peržiūra, siūlymų jiems tikslinti teikimas – 32 val.; 

2. Atsakymų į klausimus, pateiktus interneto svetainėje www.etatinis.lt arba nurodytu 

el. paštu, dėl mokytojų etatinio darbo apmokėjimo sistemos diegimo parengimas ir pateikimas 

klausimą pateikusiam asmeniui – 54 val.; 

3. Konsultavimas dėl mokytojų etatinio darbo apmokėjimo sistemos diegimo 

paslaugos užsakovo organizuojamuose susitikimuose – 14 val. 

 

Iš viso suteikta 188,87 val. konsultacijų teisiniais klausimai. 

  

mailto:etatinis@teisesklinika.lt
http://www.etatinis.lt/
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IV. INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO PASLAUGŲ TEIKĖJŲ SUSITIKIMAI 

 

Veiklos metodininkams, kurie teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas, organizuoti 3 

vienos dienos susitikimai: 2019 m. rugpjūčio 20 d., 2019 m. rugsėjo 12 d. ir 2019 m. rugsėjo 13 d. 

Susitikimuose dalyvavo 62 dalyviai.  

Šie susitikimai organizuoti siekiant užtikrinti kokybišką informavimą ir konsultavimą, veiklos 

metodininkams reikalingą ir savalaikę metodinę pagalbą iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

atstovų dėl aktualios informacijos pateikimo, dažniausiai užduodamų klausimų ir atsakymų į juos 

pateikimo.  
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V. MOKYKLŲ ATSTOVŲ KONSULTAVIMUI SKIRTI SUSITIKIMAI 

 

Organizuota 10 vienos dienos susitikimų su mokyklų atstovais, kurie skirti susitarimams 

priimti: 2019 m. rugsėjo 19 d., spalio 1 d., spalio 3 d., spalio 8 d., spalio 10 d., spalio 16 d., spalio 17 

d., spalio 22 d., spalio 24 d. ir spalio 30 d. Iš viso šiuose susitikimuose (2 Kaune ir 8 Vilniuje) dalyvavo 

192 mokyklų atstovai.  

Šių susitikimų metu aptarti mokyklos vidaus tvarką nustatantys dokumentai ir parengti jų 

pavyzdžiai: 

1. Mokytojo darbo sutartis (1 priedas); 

2. Mokytojo pareigybės aprašymas (2 priedas);  

3. Mokyklos darbo (vidaus) tvarkos taisyklės (3 priedas); 

4. Mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (4 priedas); 

5. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės (5 priedas); 

6. Mokyklos kolektyvinė sutartis (6 priedas); 

7. Kaišiadorių rajono savivaldybei skirtų mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos 

aprašas (7 priedas); 

8. Mokymo sutartis (8 priedas); 

9. Mokinių elgesio taisyklės (9 priedas); 

10. Susitarimas dėl mokytojo darbo krūvio (10 priedas). 

 

Susitikimų turinys 

Susitikimuose buvo aiškinamasi, kaip darbo sutartyje įteisinti nuotolinį darbą, kokios 

konkrečios formuluotės turėtų būti, kaip susitarti dėl pedagogų etikos kodekso laikymosi, mokinių 

duomenų apsaugos ir kitų klausimų. Buvo aiškinamasi, kada reikia mokytojui pranešti dėl jo darbo 

sutarties keitimo, jei keičiasi ugdymo planas, klasių komplektų skaičius, etatų struktūra mokykloje.  

Diskutuojant dėl mokytojų darbo apmokėjimo sistemos buvo aptartas priedų, priemokų, 

premijų skyrimas, mokytojo darbo krūvio sandara. Ieškota sprendimų, kaip mokyklos darbo 

apmokėjimo sistemoje nustatyti mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo 

atvejus dėl veiklos sudėtingumo mokytojams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais 

mokiniais.  

Buvo aiškinamasi. kodėl vienose mokyklose yra darbo tvarkos taisyklės, o kitose vidaus 

tvarkos taisyklės. Kuo jos skiriasi ir kuo panašios. Buvo aptarta, kad mokyklos pačios gali pasirinkti, 

ar daryti išsamų taisyklių rinkinį, ar sukurti trumpas taisykles, kurios būtų papildytos priedais. . Buvo 

diskutuojama, kaip reglamentuoti mokytojų veiklą, susijusią su mokinių priežiūra ir saugumo 

užtikrinimu per pertraukas. Buvo sutarta, kad reikia atsisakyti termino „budėjimas“, nes jis yra 

neaiškus ir klaidinantis.  

Kadangi dalyje mokyklų vis dar painiojamos sąvokos „lankstus darbo grafikas“ ir 

„nuotolinis darbas“, buvo buvo aptartos darbo laiko grafiko sudarymo bendrosios nuostatos ir 

nuotolinio darbo organizavimas. Buvo diskutuojama, ar tikslinga mokykloje nustatyti, kokią dalį 

darbo laiko mokytojas gali dirbti nuotoliniu būdu. Aptarta, kad nuotolinio darbo tvarkoje nebūtina 

nurodyti konkrečios darbo vietos. Reiktų įrašyti, jog mokytojas pats atsakingas už darbo vietos 

įsivertinimą ir saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. 
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Diskutuota, kad mokyklos kolektyvinėje sutartyje tikslinga įteisinti dalykus, kurių nėra 

darbo kodekse, pvz., papildomą poilsio dieną ar valandas tėvams, auginantiems vieną vaiką.  

Ne visos savivaldybės turi patvirtinusios savivaldybei skirtų mokymo lėšų paskirstymo ir 

panaudojimo tvarkos aprašus. Buvo nagrinėtos  kai kurių savivaldybių parengti tvarkos aprašai, 

analizuota teritorinių kolektyvinių sutarčių derybų praktika ir suderėtos normos. Savivaldybių tvarkos 

aprašuosemokyklų vadovai pasigedo tarimosi mechanizmų. Dažnoje savivaldybėje sprendimus 

priiima savivaldybė nesitardama su švietimo bendruomene. Buvo ieškoma tinkamiausio švietimo 

bendruomenės informavimo tvarkos ar procedūros, kuria pasinaudojus mokyklų vadovai ir darbuotojų 

atstovai galėtų gauti informaciją, ją išanalizavus teikti pasiūlymus. 

Diskutuojant apie mokytojo darbo krūvio suvestinę buvo aptarta, kad sudarant mokytojo 

darbo krūvio suvestinę svarbu atsižvelgti į mokyklos finansinę būklę. Tam patogu naudotis mokytojų 

darbo krūvio skaičiuoklėmis.  

Aptariant mokymo sutartis buvo ieškoma sprendimų, kokius įsipareigojimus turi prisiimti 

tėvai ir mokykla, kad ugdymo procesas vyktų sklandžiai.  
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VI. SKAIČIUOKLĖS, SKIRTOS MOKYKLŲ VADOVAMS, MOKYTOJŲ DARBO 

KRŪVIUI PASKIRSTYTI PARENGIMAS 

 

Pasikeitus mokytojų darbo užmokesčio apmokėjimo modeliui, atlikus pakeitimus dėl 

mokymo lėšų apskaičiavimo, paslaugos teikėjas parengė skaičiuoklę mokytojų darbo krūviui 

paskirstyti. Ši skaičiuoklė patalpinta interneto svetainėje www.etatinis.lt: 

https://www.etatinis.lt/skaiciuokle3/.  

Skaičiuoklė atitinka Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 

1 d. įsakymo Nr. V-186 „Dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir 

neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), 

darbo krūvio sandaros nustatyto tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatas. Skaičiuoklė skirta mokyklų 

administracijai.Ji suteikia galimybę tikslingai planuoti skiriamus asignavimus, efektyviai valdyti 

mokymo lėšas taip, kad būtų sudarytos prielaidos kokybiškam ugdymui. Skaičiuoklė yra su 

suprogramuotomis formulėmis, leidžiančiomis įvedus nustatytus kintamuosius, lengvai ir paprastai 

skaičiuoti mokytojų darbo krūvio paskirstymą.  

 

http://www.etatinis.lt/
https://www.etatinis.lt/skaiciuokle3/

