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TURINYS

XXI a. mokykla – kur link?

Jungtinė mokykla arba kaip galėtų/turėtų 

keistis mokyklų tinklas

Klasės krepšelis arba kaip galėtų/turėtų keistis 

mokyklų finansavimas

Etatinis apmokėjimas arba kaip galėtų/turėtų 

keistis darbo užmokesčio sistema



Rūšiuojančios vaikus mokyklos

Įsiminimo

Egzamino

Mokymosi pradžios nuo 7 m

Tik mokykla

Pustuščių mokyklų

Paskaitininkų

Viršininkų

Užmokesčio 

Rutiniškos mokyklos

Įtraukios mokyklos

Patyrimo

Kompetencijų pripažinimą

Ugdymo(si) pradžios nuo 6 m.

Mokymosi visur

Mokyklų tinklų

Patarėjų

Lyderių

Uždarbio

Tobulėjančios mokyklos

XXI a. MOKYKLA – KUR LINK?

NUO LINKPER

vertybines nuostatas

turinio kaitą

kaupiamąjį vertinimą

ugdymo ankstinimą

neformalųjį ugdymą

jungtines mokyklas

mokytojus

vadovus

finansavimą

stebėseną



Jungtinė mokykla arba 
kaip galėtų/turėtų 
keistis mokyklų tinklas



DEMOGRAFINĖS

PROGNOZĖS BU:
bendrasis prognozuojamas 

mokyklinio amžiaus (7–18 m.) 

gyventojų skaičiaus neigiamas 

pokytis (apie 13 528 (-4,1 

proc.));

toks jis bus tik dėka 

išaugsiančio 7–14 m. amžiaus 

vaikų skaičiaus;

tuo tarpu 15–18 m. amžiaus –

gana ženkliai sumažės.



DEMOGRAFINĖS

PROGNOZĖS IU:
mažės ir ikimokyklinio amžiaus 

(0–6 m.) vaikų skaičius 

(prognozuojama 4 517 (-5,9 

proc.));

tose savivaldybėse, kuriose 

didelę gyventojų dalį sudaro 

reprodukcinio amžiaus 

gyventojai ikimokyklinio 

amžiaus vaikų skaičius išaugs.







BŪTINOS/PAKANKAMOS SĄLYGOS

Nustatyti mažiausią ir 

didžiausią mokinių 

skaičių klasėje

Nustatyti minimalius 

reikalavimus 

jungtinėms klasėms 

sudaryti

Nustatyti minimalius 

reikalavimus mokyklai 

kaip atskiram 

juridiniam vienetui

Miesto pagrindinėse 

mokyklose 

neformuoti 9 kl.

Profesinio mokymo 

įstaigose, 

vykdančiose bendrojo 

ugdymo programas,

formuoti 9 kl.

Atsisakyti galimybės 

vykdyti programas, 

įgyvendinančias 

atskirus savitos 

pedagoginės 

sistemos elementus

Rekomenduoti 

savivaldybėms 

nusistatyti mokyklų 

infrastruktūros 

ekonominio 

naudingumo kriterijus



Klasės krepšelis arba 
kaip galėtų/turėtų keistis 
mokyklų finansavimas



PERTVARKOS 
TIKSLAS IR 
UŽDAVINIAI

Tikslas – mokyklų konkuravimą dėl kiekvieno mokinio keisti į 

pedagogų pastangų telkimą ugdymo kokybei gerinti

Uždaviniai:

• Užtikrinti tolygesnį lėšų paskirstymą tarp mokyklų, mažinant 

ugdymo aprūpinimo netolygumus ir kiekvienoje mokykloje 

sukuriant pakankamas materialines sąlygas kokybiškam ugdymui

• Užtikrinti stabilesnį mokymo reikmių finansavimą, kintant 

mokinių skaičiui

• Mažinti mokyklų veiklos netolygumus, padedant pagerinti 

veiklos rezultatus silpnoms mokykloms

• Padėti įtvirtinti stiprių mokyklų savarankiškumą ir skatinti jų 

gerosios patirties sklaidą bei bendradarbiavimą tarp mokyklų

• Sukurti paskatas efektyviau ir tikslingiau naudoti skiriamas 

lėšas

• Didinti finansavimo skaidrumą (atisakyti nepagrįstų išimčių)
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DOTACIJA MOKYMO REIKMĖMS FINANSUOTI (100%) 

SAVIVALDYBĖMS (23,9%) MOKYKLOMS (79,6%) 

NEPERSKIRSTOMA (1,8%) 

Finansavimo netolygumams sumažinti: 
algų koef. skirtumams,  užsienio k. gr. 

(1,5%; 2% nuo ugdymo plano) 

Ugdymo planas (77,1%) 

Profesinės linkmės moduliai  
(0,1% 1,13 Eur) 

Brandos egzaminai (0,1%; 1,72 Eur) 

PPT (0,8%; 10,31 Eur) 

FŠPU (0,9%; 17,79 Eur) 

PERSKIRSTOMA (18,6%) 

Švietimo pagalba  
(9,2%; nuo 56,96 iki 1011,06 Eur) 

Mokyklų administravimas  
(7,9%; 10% nuo ugdymo plano) 

Pažintinė veikla ir profesinis orientavimas  
(0,3%; 3,08 Eur + 1,13 Eur iš profesinės 

linkmės modulių) 

Kvalifikacija (0,6%; 7,75 Eur) 

Vadovėliai, mokymo priemonės (1,2%; nuo 
20,68 iki 24,82 Eur) 

Mokyklų administravimas  
(7,9%; vietoje 10% nuo ugdymo plano 

įvedama norma 130 Eur/mok./m.) 

Švietimo pagalba  
(9,2%; nuo 56,96 iki 1011,06 Eur) 

IKT (0,4%; 5,91 Eur) 

Pokyčiai: 
1. Mokyklų administravimo lėšos skiriamos ne tiesiogiai mokykloms, bet savivaldybėms, kurios paskirsto jas mokykloms savo 
nustatyta tvarka. Šios lėšos apskaičiuojamos ne imant 10% nuo ugdymo plano, bet nustatoma norma 130 Eur/mokiniui/metams. 
Poveikis: savivaldybėms sudaromos sąlygos efektyviau organizuoti mokyklų administravimą; lėšų apskaičiavimas  atsiejamas nuo 
ugdymo plano, bet susiejamas su labiau pagrįstu rodikliu – mokinių skaičiumi. 
2. Švietimo pagalbos lėšos skiriamos ne tiesiogiai mokykloms, bet savivaldybėms, kurios paskirsto jas mokykloms arba PPT 
savo nustatyta tvarka. Poveikis: savivaldybėms sudaromos sąlygos efektyviau organizuoti švietimo pagalbos teikimą, ieškoti 
lanksčių ir veiksmingų jos teikimo modelių (pvz., vienoms mokykloms skirti lėšų pagalbos specialistų etatams, kitoms – organizuoti 
PPT specialistų pagalbą ir kt.). 
3. Lėšos profesinės linkmės moduliams (dailės, muzikos, choreografijos moduliams neformaliojo švietimo mokyklose finansuoti) 
pridedamos prie Pažintinės veiklos ir profesinio orientavimo lėšų. Poveikis: nors ir nežymiai, bet padidės galimybės ugdymą 
organizuoti įvairesnėse, įdomesnėse edukacinėse aplinkose už mokyklos ribų. 
4. Įvedama atskira dalis – finansavimo netolygumams mokyklose sumažinti (dėl pareiginių algų koeficientų skirtumų, rečiau 
pasirenkamų užsienio kalbų laikinųjų grupių ir kt.), kuri skaičiuojama kaip procentas nuo ugdymo plano. Poveikis: lėšos išlyginimui 
nebus atimamos iš ugdymo planui skirto finansavimo ir perskirstomos, bet bus pridedamos mokykloms papildomai prie ugdymo 
planui skirtų lėšų. 
 





MOKYKLOS VALDYMAS

Numatomi rodikliai



Etatinis apmokėjimas arba 
kaip galėtų/turėtų keistis 
darbo užmokesčio sistema



MEDUS TIKSLAI

Įgalinti mokyklas veiksmingai planuoti žmogišką potencialą, siekiant ugdymo(si) tikslų ir 

ugdymo proceso kaitos

Didinti mokytojo profesijos patrauklumą, numatant adekvatų atlygį mokytojams už visas 

atliekamas veiklas/darbus

Įtvirtinti sąlygas pradedančių ir patyrusių  mokytojų profesinei karjerai, asmeniniam 

profesiniam tobulėjimui, įgyjant aukštesnio lygmens kompetencijas

Sudaryti prielaidas mokytojų socialiniam saugumui



MEDUS
TURINYS

MOKYTOJAS: Bendrojo ugdymo – profesinio mokymo – neformaliojo švietimo

ETATAS: Pareigybė – pareigybės aprašas – pareiginė alga

ĮKAINIS: Neatestuotas – pradedantysis – patyręs 

STRUKTŪRA: Kontaktinės – pasirengimui – bendruomenei

RIBOS: Intervalu – procentais – puse

PASIRENGIMUI: pamoka (savišvieta) – darbų vertinimas – informavimas

BENDRUOMENEI: mokiniai – tėvai – mokytojai

JURIDIKA: Įstatymas – nutarimas/sprendimas – įsakymai 

NORMA: 756 - vidurkis, 924 - vidurkis, 1512 = 42×36

REGIONIŠKUMAS: 688, 732 , 776
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MEDUS 
TIKSLO FUNKCIJA 

dr. R.Kuodis, ekonomika.org



Kauno “Saulės” gimnazijos direktorė Sonata Drazdavičienė 8 613 75015

Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos direktorius Valentinas Gendvilis 8 613 75020

Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos direktorė Loreta Šernienė 8 613 75023

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos direktorius Arūnas Serneckas 8 613 75030

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorė Jolanta Matyncevienė 8 670 08264

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos direktorė Rasa Dagienė 8 686 90462





MEDUS
LAIKAS

05.22 – pateikimas Seimo posėdyje

05.23 – svarstymas Teisės ir teisėtvarkos komitete dėl atitikimo Konstitucijai

05.23 – pateikimas ŠMK

06.14 – svarstymas ir priėmimas Seimo posėdyje

06.18 – poįstatyminių TA patvirtinimas
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Fi (angl.. Phi), dar vadinama aukso pjūvis arba dieviškoji

proporcija – atkarpos dalyba į dvi dalis taip, kad didesniosios ir

mažesniosios dalių santykis būtų lygus visos atkarpos ir

didesniosios dalies santykiui. Tai skaičius, kurio reikšmė apytiksliai

lygi 1,618

Aidas Aldakauskas

2018-05-21 Vilnius

Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius

https://lt.wikipedia.org/wiki/Angl%C5%B3_kalba



