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Pranešimas parengtas Dalios Gudienės, Jurgitos Pintulienės, 
Dianos Jazukevičienės, Jūratės Ruškės ir kitų specialiųjų 

pedagogų 2020 m. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei 
vyriausybės atstovams parengto dokumento KREIPIMASIS DĖL 
ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ DISKRIMINACIJOS IR 

NELYGYBĖS, ĮTVIRTINTOS ĮSTATYMUOSE pagrindu.



• Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus LR Valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo
ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nauja
redakcijai, specialieji pedagogai, logopedai,
tiflopedagogai, surdopedagogai pasijuto užmiršti ir
diskriminuojami.

Kokios priežastys tokio specialiųjų pedagogų
nepasitenkinimo?



• Atsižvelgiant į švietimo pagalbos specialistų darbo pobūdį, algų dydis
yra neadekvatus.

• Mažesni specialiųjų pedagogų pareiginės algos pastoviosios dalies
koeficientai.

• Koeficientai šiuo metu yra apie 24 proc. mažesni už meninio ugdymo
mokytojų, kurių etatą sudaro 26 val., ir kitų mokytojų koeficientus.

• Tokia situacija stebima ir lyginant mažą darbo stažą turinčių specialiųjų
pedagogų atlyginimus, turinčių tik mokytojo kvalifikacinę kategoriją, ir didelį
darbo stažą bei aukštą pedagoginę kvalifikaciją turinčių specialiųjų
pedagogų atlyginimus.

Ar normalu, kad specialiojo pedagogo metodininko koeficientas mažesnis
nei ką tik pradėjusio dirbti pedagogo, o specialusis pedagogas ekspertas,
dirbdamas 1 etatu, “į rankas” net negauna 800 eurų?

1 priežastis



• dirba ne tik tiesiogiai su vaikais, turinčiais SUP, bet ir teikia
konsultacijas šių vaikų tėvams, pedagogams,

• susiduria su sveikatai kenksmingais faktoriais: triukšmu,
padidėjusiu balso stygų apkrovimu, psichologinė įtampa ir kt.;

• pildo didelį kiekį įvairaus pobūdžio dokumentacijos, kurios
kasmet daugėja;

• dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose, darbo grupių veiklose,

• kelia kvalifikaciją,

• rengia ir įgyvendina miesto, nacionalinius, tarptautinius projektus
ir kt.

Specialieji pedagogai:



Specialiųjų pedagogų, dirbančių bendrojo ugdymo 
įstaigose, funkcijų be galo daug. 
Pagrindinės funkcijos būtų šios:

▪ vertina individualius vaikų ugdymosi poreikius, atlieka pirminį ir pakartotinį vaiko
gebėjimų vertinimą, nustato, kokių pritaikymų ir ypatingų priemonių jiems reikia ugdymo
programose, mokymo planuose, kokie ugdymo metodai jiems būtų efektyviausi, kaip
tuos pritaikymus sukurti, kokios išorinės pagalbos reikia ieškoti ir kur jos gauti;

▪ rengia ugdymo programas, pagalbos vaikui planus, pildo didelį kiekį kitos
dokumentacijos

▪ teikia tiesioginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams: dirba su
vaikais, stengiasi lavinti sutrikusias funkcijas, ugdyti būtinus gebėjimus, kad vaikai galėtų
dalyvauti ugdymo procese kartu su kitais.

▪ palaiko nuolatinį kontaktą su pedagogais: ne tik juos konsultuoja, bet ir nuolat su jais
bendradarbiauja, nuolat veikia kartu ieškant geriausių sprendimų visiems vaikams;

▪ ypač svarbi veiklos sritis - darbas su tėvais, padedant jiems suprasti, kokios jų vaikų
galimybės ir poreikiai, kartu su tėvais projektuoja vaikų ateitį.

▪ bendrauja su pedagogais, tėvais, bendruomene ieškant būdų, kaip sudaryti sąlygas, kad
visi vaikai galėtų dalyvauti kartu toje pačioje veikloje;

▪ vykdo ugdymo įstaigos administracijos deleguotas funkcijas, dalyvauja įvairių darbo
grupių veiklose.



• Neadekvačiai žemi pedagoginėse psichologinėse bei švietimo
pagalbos tarnybose dirbančių pagalbos mokiniui specialistų
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai. Ignoruojama
jų darbo specifika ir sudėtingumas.

• Šių specialistų atlyginimų koeficientai yra 18-20 proc. mažesni nei
mokytojų.

• 1 etatas - 40 val. per savaitę (nors yra priskiriami pedagoginiams
darbuotojams!).



• Specialiųjų pedagogų sąlygos nelygios ne tik žemesnio 
pastoviosios dalies koeficiento, bet ir pareiginės algos pastoviosios 
dalies koeficiento didėjimo priklausomai nuo darbo stažo, 
atžvilgiu:

• Nuo 2020-09-01 pedagogams pareiginės algos pastoviosios dalies  
koeficientai didėja 6 kartus kas 2-5 metus iki 25 metų darbo stažo

(nuo 2 iki 5 m., nuo 5 iki 10 m., nuo 10 m. iki 15 m., nuo 15 iki 20 m., 
nuo 20 iki 25 m. ir nuo 25 metų darbo stažo), 

o specialiesiems pedagogams - atlyginimo koeficientai didėja tik 
3 kartus ir tik iki 15 metų darbo stažo (nuo 3 iki 10 m., nuo 10 iki 15 
m. ir nuo 15 m. darbo stažo).  

2 priežastis 
Skirtingas atlyginimo koeficientų didėjimas priklausomai nuo įgyto stažo:



• Žemesni specialiųjų pedagogų, nei kitų mokytojų pareiginės
algos pastoviosios dalies koeficientai už darbą su vidutinių,
didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais
vaikais rodo tiek ir švietimo pagalbos specialistų diskriminaciją, tiek
ir pagalbos mokiniui specialistų veiklos sudėtingumo ignoravimą.

• Nors LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir
komisijų narių atlygio už darbą įstatymas numato galimybę švietimo
pagalbos specialistams didinti koeficientus dėl veiklos sudėtingumo
(kaip ir kitiems pedagogams), vadovai paprastai šių specialistų darbo su
vaikais, turinčiais SUP, netraktuoja kaip sudėtingos veiklos, skirtingai nei
kt. mokytojų darbo su šiais vaikais.

3 priežastis

Skirtingas atlyginimų pastoviosios dalies koeficientų didinimas už 

mokinių, turinčių vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, ugdymą



Realizuojant įtraukiojo ugdymo principus kyla daug klausimų:

• Nėra įtraukiojo ugdymo aprašo. Kur, kada, kiek ir kaip mokiniai, turintys SUP, galės
mokytis bendrojo ugdymo klasėje?

• Mokytojai nelabai supranta, kaip vaikai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų
ugdymosi poreikių, bus ugdomi bendrojo ugdymo klasėje. Ar mokinį į pamoką atlydės
mokytojo padėjėjas, kuris ir pasirūpins vaiko fiziologiniais ar kitais poreikiais?

• Kaip bus nustatomos ribos, kuomet vaikas dėl savo sutrikimo turi pakeisti mokymosi
aplinką?

- Jei vaikas, turintis įvairiapusių raidos sutrikimų, negali išbūti visose pamokose, tai kur jis
tęsia savo ugdymosi procesą?

- Jei mokinys dėl savo sutrikimo gali praleisti tik vieną ar dvi pamokas bendrojo ugdymo
klasėje, tai kur ir kaip bus organizuojamas ugdymas toliau?

- Jei mokinys dėl savo sutrikimo gali praleisti tik vieną pamoką kartu su bendraamžiais,

tai kur ir kaip vyks, kas organizuos mokinio ugdymąsi mokykloje?

• Kokios planuojamos specialiojo pedagogo darbo formos nuo 2024 m.?

4 priežastis 
Neaiškios specialiojo pedagogo funkcijos, darbo formos nuo 2024 m. 



• Ar padidinus darbo valandas, šalyje nepasijus dar didesnis
specialiųjų pedagogų trūkumas, nes daugeliui šių
specialistų, norint gauti bent kiek padoresnį atlyginimą,
dabar tenka dirbti keliose ugdymo įstaigose?

• Dėl mažų atlyginimų vis daugiau specialistų priima
sprendimą išeiti iš ugdymo įstaigos ir užsiimti privačia
praktika. Ar tokį sprendimą priėmusių specialiųjų
pedagogų nepadaugės?

• Ar padidėjus darbo valandų skaičiui, proporcingai padidės
ir specialiųjų pedagogų pareiginės algos pastoviosios
dalies koeficientai? Nerimaujama dėl ateities - ar dar
labiau nepablogės specialistų padėtis dėl padidėjusio
valandų, funkcijų, atsakomybių skaičiaus, negalėjimo dirbti
keliose įstaigose, bet nepasikeitusio atlyginimo...



• Laikas keisti ir mokytojo padėjėjo pareigybės
aprašymą.

• Būtina galvoti apie jų kvalifikacijos kėlimą:

- mokytojai padėjėjai turi turėti pedagoginį
išsilavinimą arba turi būti išklausę specialiosios
pedagogikos ir psichologijos kursus.



• Atsižvelgiant į aukščiau išvardintus argumentus LRSPA palaiko
šalies švietimo pagalbos specialistų reikalavimus aktualizuoti
neatidėliotiną poreikį ir būtinybę panaikinti švietimo
pagalbos specialistų (logopedų, specialiųjų pedagogų,
surdopedagogų, tiflopedagogų) diskriminaciją, kuri įtvirtinta
LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatyme
(nauja redakcija nuo 2020-01-01, Nr. XIII-2606, 2019-12 – 05) ir
kituose teisės aktuose, pagerintų šių aukštos kvalifikacijos
specialistų darbo užmokestį ir veiklos sąlygas.


