Reikalavimas Nr. 1. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų pareiginės algos
pastoviosios dalies koeficientus didinti 20 proc.
Pagal savivaldybių ir valstybinių mokyklų pateiktus duomenis:
Pedagoginių darbuotojų metinis darbo užmokesčio fondas
Socialinio draudimo įmokoms
Iš viso:

578 576 tūkst. Eur
176 350 tūkst. Eur
754 929 tūkst. Eur

Papildomas lėšų poreikis būtų 754 929 × 0,2 = 150 985 tūkst. Eur, t.y. apie 151 mln. Eur.
Čia svarbu atkreipti dėmesį, kad skaičiuojami tik pedagoginiai darbuotojai, nes Švietimo ir mokslo ministerija
savo registruose kaupia būtent šių darbuotojų skaičius. Siekiant įgyvendinti reikalavimą visa apimtimi,
įtraukiant ir nepedagoginius darbuotojus, poreikis būtų dar didesnis nei 151 milijonas eurų.
Reikalavimas Nr. 2. Nuo 2019 m. sausio 1 d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų etate
turėtų būti ne mažiau kaip šešios nekontaktinės valandos (padidinti nuo 3 iki 6 val.).
Mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo tvarkos apraše ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
pedagogams nustatytas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas R = 5,27 (baziniais dydžiais), todėl
laikytina, jog vienos valandos kaina (su SODRA) yra 5,27 ×132,5/36/4,2 × 1,3048 = 6,1 Eur
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų etatų (ŠVIS)
1 etatui 1 valandai metams: 1 × 4,2 × 6,1 × 12 =
Iš viso 3 valandoms:

12153
308 Eur
924 Eur

Papildomas lėšų poreikis būtų 924 × 12153 = 11 300 tūkst. Eur, t.y. apie 11 mln. Eur.
Reikalavimas Nr. 3. Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų intervalų naikinimo Valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme (paliekant tik viršutinę ribą) visiems
pedagoginiams darbuotojams.
Pagal savivaldybių ir valstybinių mokyklų pateiktus duomenis, papildomai darbo užmokesčiui reikėtų:
Vadovams
Pavaduotojams ugdymui
Ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams
Bendrojo ugdymo mokytojams
Auklėtojams ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams
Specialiesiems pedagogams, socialiniams pedagogams, psichologams
Kitiems pedagoginiams darbuotojams

4 681 tūkst. Eur
6 268 tūkst. Eur
1 434 tūkst. Eur
1 401 tūkst. Eur
5 235 tūkst. Eur
1 093 tūkst. Eur
5 032 tūkst. Eur

Papildomas lėšų poreikis būtų 25 144 tūkst. Eur, t.y. apie 25 mln. Eur.
Reikalavimas Nr. 4. Įsipareigoti mažinti vaikų / mokinių skaičių grupėse / klasėse, nurodant konkrečius
skaičius ir terminus. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 1,5 – 3 metų grupėse – iki 10 vaikų, 3 –
7 metų grupėse – iki 15 vaikų, bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasėse – iki 22 mokinių, 5 – 12 klasėse – iki 26
mokinių.
Pagal ŠVIS duomenis 2018-2019 mokslo metais savivaldybių ir valstybinėse mokyklose iš viso suformuota:




2006 pradinių klasių (1–4 kl.) komplektai, kuriuose mokosi 25 ir daugiau mokinių. Nustačius
didžiausią mokinių skaičių klasėje 22, papildomai turėtų būti finansuojami 807 sąlyginiai klasių
komplektai, kuriuose mokosi 23 ir daugiau mokinių.
131 pagrindinio ir vidurinio ugdymo klasių (5 – 12 kl.) komplektai, kuriuose mokosi 31 ir daugiau
mokinių. Nustačius didžiausią mokinių skaičių klasėje 26, papildomai turėtų būti finansuojami
2167 sąlyginiai klasių komplektai, kuriuose mokosi 27 ir daugiau mokinių.

Vidutiniai pradinio ugdymo programos klasės komplekto ugdymo kaštai metams yra apie 18 500 Eur,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos – 33 000 Eur.
Preliminarus lėšų poreikis būtų apie 807 × 18 500 + 2167 × 33 000 = 86 mln. Eur.
Siekiant įvertinti minimalų, o ne maksimalų poreikį, daroma prielaida, kad apie pusė komplektų
susiformuotų ir persiskirstytų kaip nors kitaip, todėl ši suma būtų dalijama per pusę ir siektų apie 43 mln.
Eur.
Įvertinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kaštų pokytį yra sudėtinga, bet darykime keletą
prielaidų:
1. šiuo amžiaus tarpsniu besimokančiųjų yra apie 40 % lyginant su bendrojo ugdymo mokinių skaičiumi;
2. iš valstybės biudžeto yra finansuojama tik 50 % ugdymo kaštų;
3. ikimokyklinio ugdymo vidutiniai grupės kaštai sudaro apie 70 % vidutinių bendrojo ugdymo klasės
kaštų.
Preliminarus lėšų poreikis vien valstybės dotacijoje būtų apie 44 × 0,4 × 0,5 × 0,7 = 6 mln. Eur.
Bendras papildomas lėšų poreikis būtų 43 + 6 = 49 mln. Eur.
Atkreipiame dėmesį, kad ši suma potencialiai būtų didesnė. Be to, skaičiuojamas tik lėšų poreikis mokinio
lėšoms, neatsižvelgiant į jokios papildomos infrastruktūros poreikį, kuris neabejotinai būtų reikalingas
didžiuosiuose Lietuvos miestuose.
Reikalavimas Nr. 5. Mokytojo etatą turėtų sudaryti 36 valandos, iš kurių ne daugiau kaip 18 kontaktinių
valandų.
Pagal ŠVIS duomenis 2016–2017 mokslo metais savivaldybių bendrojo ugdymo mokytojai iš viso turėjo apie
579 300/556 300 kontaktinių ir 818 500 /788 800 savaitinių valandų iš viso.
Kiekvienai bendrojo ugdymo mokytojo pareigybei priskiriant vidutiniškai 18 kontaktinių valandų per
savaitę, teoriškai galima būtų buvę suformuoti apie 32 200 etatų, t.y. apie 4200 pareigybių daugiau.
Preliminarus lėšų poreikis buvo apie 4200 × 7,61 × 132,5 × 1,3048 × 12 = 66 mln. Eur.

Bendra visų reikalavimų suma būtų 151 + 11 + 25 + 49 + 66 = 302 mln. Eur.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad kiekvieno iš reikalavimų poreikis skaičiuotas atskirai nuo kitų. Todėl jei būtų
įgyvendinti visi reikalavimai, visos sumos atitinkamai augtų.
Pavyzdžiui, jei visų pedagogų atlyginimų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai būtų padidinti 20
proc., atitinkamai apie 20 proc. augtų ir 2 reikalavimo dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų
lėšų poreikis (11 mln. reikėtų didinti 20 %, t.y. 2,2 mln. eurų ir iš viso būtų 13,2 mln. eurų). Taip pat
atitinkamai didėtų ir kitų pozicijų sumos bei jau numatytos lėšos antrajam etatinio apmokėjimo įgyvendinimo
etatui. Taip pat nėra atsižvelgiama į infrastruktūros poreikius.

