
 

 

 
 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 

MINISTRAS 
 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL 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 NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO 

 

2020 m. kovo 18 d. Nr. V-389 

Vilnius 

 

 

1. P a k e i č i u  Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir 

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

darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-186 „Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo 

ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“: 

1.1. papildau 7
1
 punktu: 

„7
1
. Mokytojo darbo krūvio sandaroje nurodoma:  

7
1
.1. kontaktinių valandų skaičius; 

7
1
.2. valandų, skiriamų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokomas, mokinių 

mokymosi pasiekimams vertinti, skaičius; 

7
1
.3. valandų, skiriamų vadovauti klasei (grupei), skaičius (jei mokytojas vadovauja klasei 

(grupei); 

7
1
.4. bendras valandų, susijusių su profesiniu tobulėjimu ir veikla mokyklos bendruomenei, 

skaičius per mokslo metus, mokytojo vykdomos veiklos mokyklos bendruomenei ir sutarti 

rezultatai.“; 

1.2. pakeičiu 1 priedo 1 pastabą ir ją išdėstau taip: 

„1. Neviršijant mokyklai skirtų asignavimų ugdymo reikmėms ir suderinus su įstaigos darbo 

taryba ir (arba) profesine sąjunga, pagal įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus 

gali būti numatytas didesnis nei šiame priede nurodytas valandų, skiriamų ugdomajai veiklai 

planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, skaičius (procentais nuo 

kontaktinių valandų).“; 

1.3. pakeičiu 2 priedo pastabą ir ją išdėstau taip: 

„Pastaba: neviršijant mokyklai skirtų asignavimų ugdymo reikmėms ir suderinus su įstaigos 

darbo taryba ir (arba) profesine sąjunga, pagal įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus 

kriterijus gali būti numatytas didesnis nei šiame priede nurodytas valandų, skiriamų vadovauti 

klasei (grupei), skaičius mokytojui per mokslo metus.“ 

2. N u s t a t a u , kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d. 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras      Algirdas Monkevičius 


