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"Pagalbos mokiniui specialistai: įsisenėjusios problemos ir 

dabarties iššūkiai" 

TRUMPA SĖKMĖS ISTORIJA 

2017 m. lapkričio 22 d. buvo pasirašyta Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinė 

sutartis (toliau – Kolektyvinė sutartis), kurios pagrindu, vaizdžiai tariant, buvo dalis švietimo 

„traukinio“, seniai nuvirtusio nuo bėgių atstatyta atgal ant jų. Gal tiksliau pasakius, „bėgiai“ buvo 

šiek tiek pradėti tiesti lygiau, kad tas „traukinys“ nevirstų ant šono, po kiekvieno valdžios 

pasikeitimo. 

Pirmos Kolektyvinės sutarties redakcijoje buvo aiškiai užfiksuota kur link judama su 

bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo mokytojų darbo užmokesčiu. Šie 

susitarimai buvo įgyvendinti 2018-2019 m., tam valstybės biudžete papildomai buvo skirta 195 

mln. Eur. 

Kolektyvinėje sutartyje taip pat buvo sutarta, kad 2020 metais ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojų darbo užmokestis bus suvienodintas su dirbančių pagal kitas 

ugdymo programas mokytojais. Tai buvo padaryta šiemet nuo rugsėjo 1 d., tam valstybės biudžete 

buvo skirti 6 mln. Eur. 

Be to, 2019 m. Kolektyvinė sutartis buvo atnaujinta (pagal susitarimą tai bus daroma 

kasmet), kurioje buvo sutarta, kad iki 2025 m. mokytojų vidutinis darbo užmokestis bus ne 

mažesnis kaip 130 proc. Lietuvos VDU ir  jau šiemet buvo žengtas pirmas žingsnis link 

įsipareigojimų įgyvendinimo - visų mokytojų darbo užmokestis didėjo 10 proc., tam Lietuvos 

biudžete skirta apie 25 mln. Eur.  

Taip pat 2019 m. Kolektyvinėje sutartyje buvo ištaisyta dar 2018 m. pabaigoje LR 

Seimo padaryta „klaidelė“, kai švietimo pagalbos specialistams buvo 15-25 proc. padidinti 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai, o tam 2019 m. biudžete lėšų nebuvo skirta (10,5 

mln. Eur.). 

KODĖL MOKYTOJAMS LĖŠŲ ATSIRADO? 

Jau anksčiau minėjau, kad lėšos atsirado po fiksuotų susitarimų Kolektyvinėje 

sutartyje, bet „įdėjus“ pinigus į biudžetą, buvo pagrindinis klausimas  - ar visos tos skirtos lėšos 

tikslingai pasieks adresatą.  
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Iki 2018 m. turėjome tokią situaciją, kai LR Vyriausybės (toliau – LRV) skiriama 

tikslinė „mokinio krepšelio“ dotacija, LR Švietimo, mokslo ir sporto (toliau – ŠMSM) ministro 

įsakymu būdavo paskirstoma savivaldybėms ir tuo ŠMSM vaidmuo pasibaigdavo.  

ŠMSM tiesiog pervesdavo savivaldybėms lėšas, tačiau niekaip nekontroliavo jų 

panaudojimo. Ir ne tik, kad nekontroliavo, bet net ir nelabai žinojo, kaip tos lėšos panaudojamos. 

 Viskas pasikeitė 2018 m. pakeitus mokytojų darbo apmokėjimo sistemą (įvedus 

etatinį darbo apmokėjimą) ir kartu su juo LRV priėmus naują nutarimą Nr. 679 „Dėl mokymo lėšų 

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo“ (toliau – Nutarimas), t. y. „mokinio 

krepšelį“ pakeitė „klasės krepšeliu“.  

Tikslumui reikia paminėti, kad ne visiškai „klasės krepšeliu“, o labiau „mišriu 

krepšeliu“, kai dalis lėšų įstaigas pasiekia pagal klasių / grupių skaičių, o kita dalis – pagal mokinių 

skaičių.  

Su šiuo Nutarimu atsirado aiškus lėšų naudojimo reglamentavimas, bet svarbiausiai - 

ŠMSM „įsigijo“ konkrečius įrankius matyti ir kontroliuoti tikslinės valstybės dotacijos, t. y. 

mokymo lėšų, panaudojimą. Ir dabar, jau treti metai, gana sėkmingai tai daro, todėl mokytojams 

skirti pinigai ir pasiekia mokytojus. 

1 pav. 

Sutvarkius švietimo įstaigų finansavimo tvarką, buvo sutvarkyta ir mokytojų 

pareiginės algos pastovios dalies koeficientų matrica, t. y. „Valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo“ (toliau – Darbo 

apmokėjimo įstatymas) 5 priede esanti lentelė, kuria nustatomas mokytojų pagrindinis darbo 

užmokestis. 

(1 pav.) galima aiškiai matyti, 2017 m. pasirašytos Kolektyvinės sutarties, vieną iš 

rezultatų. Atkreipiu dėmesį, kad tai yra tinkamai sutvarkyta darbo užmokesčio matrica. Nėra jokių 

darbo užmokesčių persidengimų tarp skirtingas kvalifikacines kategorijas ir skirtingus 
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pedagoginius darbo stažus turinčių mokytojų. Dėl pačių atlyginimų dydžių tikrai, manau, neverta 

ginčytis, nes VISI pritaria, kad jie yra vis dar per maži.  

Šioje lentelė viskas sudėliota konkrečiai ir aiškiai, ko tikrai nebus galima pasakyti apie 

švietimo pagalbos specialistų darbo užmokesčių matric‘AS. 

KODĖL VIS DAR TRŪKSTA LĖŠŲ PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAMS? 

Pirmiausiai pasiaiškinkim, kaip finansuojama pagalbos mokiniui sistema.  

Ir čia, susiduriame su didžiuliu paradoksu. LR Vietos savivaldos įstatymas (6 str.) 

aiškiai nustato, kad „švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko 

minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas“ priskiriamas 

savarankiškai savivaldybių funkcijai ir pačios savivaldybės privalo užtikrinti pakankamą 

finansavimą. 

Istoriškai susiklostė taip, kad pagalbos mokiniui finansavimas jau ne vieną dešimtmetį 

buvo susietas su tiksline valstybės dotacija savivaldybėms – mokinio krepšeliu. Gremėzdiška ir 

neskaidri „mokinio krepšelio“ metodika, ilgą laiką leido savivaldybėms šia dotacija naudotis labai 

laisvai – formaliai nepažeidžiant jokių teisės aktų, trūkstamas pagalbos mokiniui lėšas paimant iš 

tiesiogiai ugdymo planui įgyvendinti skirtų pinigų.  

Tokiu būdu, buvo išvengiama pareigos savo lėšomis prisidėti prie savarankiškos 

funkcijos įgyvendinimo. Tačiau, kaip jau minėjau anksčiau, 2018 m. pakeitus švietimo 

finansavimo modelį – „mokinio krepšelį“ pakeitus „klasės krepšeliu“ – ir nelikus galimybės 

trūkstamų pagalbos mokiniui lėšų paimti iš ugdymo plano įgyvendinimui skirtų lėšų, paaiškėjo, 

kad „karalius nuogas“!  

Ir nors, tikslinė valstybės dotacija ne tik nesumažėjo, bet ir šiek tiek padidėjo, per 

savivaldybes nusirito šios srities specialistų etatų mažinimo ir jų atleidimo banga. Jau eina treti 

metai, o situacija lieka ta pati – savivaldybės neskiria lėšų vis didėjantiems pagalbos mokiniui 

poreikiams ir lėšų trūkumu kaltina ministeriją. O šiame, niekur nevedančiame ginče, kenčia vaikai 

ir su jais dirbantys specialistai. 

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (toliau – LŠMPS) šių metų kovo - 

birželio mėnesiais atliko tyrimą, kaip  Lietuvoje yra finansuojamas ikimokyklinis ugdymas, bei 

švietimo pagalbos mokiniui sistema. 

Tyrimo metu, ŠMSM pateikė informaciją kokia 2020 m. skirta tikslinė valstybės 

dotacija finansuoti švietimo pagalbos mokiniui sistemą kiekvienai savivaldybei atskirai.  
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2020 m. visoms savivaldybėms šiai, savivaldybių savarankiškajai funkcijai, yra skirta 

66,7 mln. Eur.  

 
2 pav. 

LŠMPS taip pat visų savivaldybių administracijų prašė pateikti informaciją, kiek lėšų 

kiekviena savivaldybė 2020 m. biudžete papildomai (be tikslinės valstybės dotacijos) yra skyrusi 

savo savarankiškai  funkcijai vykdyti. Iš viso yra skirta 17,4 mln. Eur. (duomenys iš 55 

savivaldybių). 

(2 pav.) aiškiai galima matyti, kad 79 proc. viso 2020 m. švietimo pagalbos mokiniui 

sistemos finansavimo sudaro valstybės tikslinė dotacija ir tik 21 proc. yra savivaldybių biudžetų 

lėšos.  

Skirtingais skaičiavimais, švietimo pagalbos sistemai finansuoti, šiems metams trūksta 

apie 20 mln. Eur. Klausimas – kas juos turėtų skirti: LRV ar savivaldybės?  

Atsakymo neturiu, tačiau labiau linkstu prie to, kad savivaldybės, nes iš tyrimui 

pateiktų skaičių matosi, kad atskirų savivaldybių prisidėjimas savo biudžetų lėšomis, lyginant su 

valstybės tikslinės dotacijos suma, svyruoja nuo 0 iki 93,29 proc., t. y. dalis savivaldybių savo 

biudžetuose papildomai neskiria nieko, tačiau yra ir tokių savivaldybių, kurios skiria beveik tokią 

pačią sumą, kurią gauna iš LRV kaip tikslinę dotaciją. 

Iš pateiktų skaičių, manau, galime daryti išvadą, kad didžioji dalis savivaldybių 

nefinansuodamos švietimo pagalbos, pilnai nevykdo savo įsipareigojimų. Netinkamas 

finansavimas – tai jau labiau „tradicija“, nei atsitiktinumas, o prisiminus kokia mokymo lėšų 

skyrimo tvarka buvo iki 2018 m., savivaldybės niekada to tinkamai ir nedarė.  

Per paskutinį laikotarpį pasikeitė ir samprata apie pagalbos mokiniui reikšmę, ir  

padaugėjo mokinių, kuriems tokios pagalbos reikia. Tačiau ir tai nėra vienintelės bėdos. 
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 Atkakliai vengdamos įstatymu numatytos pareigos užtikrinti pilnavertį švietimo 

pagalbos teikimo organizavimą, daugelis savivaldybių, 2018 m. po LRV Nutarimo priėmimo, 

pasinaudodamos teisės aktų netobulumu visiškai legaliai padidino pagalbos mokiniui specialistų 

darbo apimtis, nedidindamos atlyginimo arba palikę tas pačias apimtis, sumažino etatus, kas 

sąlygojo ir atlyginimo sumažėjimą.  

Klasikinis pavyzdys: X savivaldybėje 300 mokinių turinčioje mokykloje visu etatu 

dirbusiam socialiniam pedagogui, nuo 2019 metų, buvo ketvirtadaliu sumažintas etatas, nes, 

savivaldybės atstovų nuomone, teisinė formuluotė „ne daugiau kaip 400 mokinių“ reiškia – „esant 

300 mokinių“ pilno etato steigti nereikia. Toks, sakyčiau, įžūlus, teisės aktų nuostatų 

interpretavimas, 2019 m. privedė prie absurdiškos situacijos.  

Primenu, kad Seimas, prieš pat 2019 metų valstybės biudžeto tvirtinimą, be realių 

konsultacijų vidutiniškai 20 procentų padidino pagalbos specialistų atlyginimus, tam neskyręs 

reikalingų lėšų.  

Ir mums žinomas ne vienas atvejis, kai padidintus atlyginimus turėjusi mokėti 

savivaldybė, nenorėdama prisidėti savais pinigais, tiesiog sumažino pagalbos specialistų etatus 

(dalį jų net atleido !), o likusiems ... padidino atlyginimus. Dėl to ir turėjome 2018-2019 m. 

švietimo pagalbos specialistų etatų karpymo, ar net drastiškiau - etatų naikinimo „vajų“. 

Ir tai vyksta, nes teisės aktuose nenustatyta griežta tvarka, kiek savivaldybės privalo 

finansuoti savarankišką švietimo pagalbos teikimo ir organizavimo funkciją. 

Aišku, kyla ir kitas gana svarbus klausimas: ar kas gali racionaliais argumentais 

atsakyti, kuo grįsti kriterijai, nustatantys tikslinės dotacijos sumą vienam mokiniui (švietimo 

pagalba finansuojama ne klasės krepšelio metodika, bet mokinio). 

EKSKURSIJA „KEISTŲ“ SKAIČIŲ LABIRINTAIS 

Kad galėtume pamatyti kokioje smegduobėje šiuo metu yra švietimo pagalbos 

specialistai, į jų situaciją reikia pažvelgti iš kelių kampų. Pirmiausiai leiskimės į ekskursiją 

„keistų“ skaičių labirintais.  

Grįžkim prie Darbo apmokėjimo įstatymo, kurio 5 priede yra IX skyriai. I skyriuje yra 

labai aiški, logiškai sudėliota, mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir 

neformaliojo švietimo programas, darbo užmokesčio apskaičiavimo lentelė. 

 Analogiškos lentelės yra ir II bei III skyriuje, pagal kurias apskaičiuojamas 

atitinkamai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų darbo užmokestis. Tačiau , 

kai pasižiūrime į IV-VII skyrius, randame, švelniai pasakius – visišką jovalą. 
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3 pav. 

(3 pav.) matome specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų ir tiflopedagogų, 

išskyrus dirbančius švietimo pagalbos įstaigose, darbo užmokesčio apskaičiavimo lentelę, esančią 

IV skyriuje. 

(4 pav.) matome psichologų asistentų, psichologų, socialinių pedagogų ir vėl tų pačių, 

tik jau dabar dirbančių švietimo pagalbos įstaigose – specialiųjų pedagogų, logopedų, 

surdopedagogų ir tiflopedagogų darbo užmokesčio apskaičiavimo lentelę, esančią V skyriuje. 

 
4 pav. 

Žiūrime toliau, ir (5 pav.) matome auklėtojų, koncertmeisterių ir akompaniatorių darbo 

užmokesčio apskaičiavimo lentelę, esančią VI skyriuje. 
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5 pav. 

Ir visas šias, švietimo pagalbos specialistų darbo užmokesčio apskaičiavimo, 

„džiungles“ vainikuoja VII skyriuje esanti lentelė (6 pav.), kurios pagalba darbo užmokestis 

apskaičiuojamas švietimo pagalbos specialistams, kurie nėra nurodyti IV, V ir VI skyriuose.  

 
6 pav. 

Prieš keliant klausimus, kurie atsiranda bandant suprasti Darbo apmokėjimo įstatymo 

5 priedo I-VII skyrių lenteles, kuriose nustatyti mokytojų ir įvairių švietimo pagalbos specialistų 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai, pasižiūrėkime visų anksčiau minėtų pedagoginių 

darbuotojų darbo užmokesčių palyginimus.  

(7 pav.) pavaizduoti visų atlyginimų minimalios ir maksimalios ribos. 
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7 pav. 

Pasižvelgę po pirmą „keistų“ skaičių labirinto aukštą, keliame ir pirmus klausimus apie skaičius: 

1) Kodėl specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų ir tiflopedagogų darbo užmokestis 

skiriasi priklausomai nuo to, kokio tipo įstaigoje jie dirba? 

2) Kodėl švietimo pagalbos specialistų, kuriems nėra suteiktos kvalifikacinės kategorijos, 

darbo užmokestis gali būti didesnis už tų švietimo pagalbos specialistų, kuriems yra 

suteiktos kvalifikacinės kategorijos? 

3) Kodėl švietimo pagalbos specialistų pedagoginio darbo stažo „laiptai“ yra trys, kai tuo 

tarpu mokytojų – 7? 

4) Kokie švietimo pagalbos specialistai „slepiasi“ VII skyriaus darbo užmokesčio lentelėje? 

Kodėl jei jiems, neturintiems kvalifikacinės kategorijos ir atsižvelgiant tik į pedagoginio 

darbo stažą, atlyginimas gali būti didesnis už kitų švietimo pagalbos specialistų, kuriems 

yra suteiktos kvalifikacinės kategorijos?  

Nepaisant to, kad VII skyriuje nurodytų švietimo pagalbos specialistų darbo 

užmokesčio lentelėje kvalifikacinių kategorijų nėra, papildomos nuostatos po lentele leidžia 

didinti darbo užmokestį nuo 10 iki 30 proc., priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos.  

Užbaigiant šią dalį apie švietimo pagalbos specialistų darbo užmokesčių ypatumus, 

privalu paminėti, kad psichologams darbo užmokestis yra privalomai didinamas 20 proc.(A1 

pareigybė). 

Taip pat, visiems specialistams darbo užmokestis privalo būti didinamas nuo 5 iki 25 

proc. dėl veiklos sudėtingumo, įstatyme nustatytais atvejais, bei pagal įstaigos darbo apmokėjimo 

sistemoje nustatytus kriterijus. Bet tikriausiai didžioji dauguma pasakysite, kad jokių didinimų 

nėra ir nebuvo... 
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Pasižiūrėjome į švietimo pagalbos specialistus iš vieno kampo, žvilgtelkime iš kito. (8 

pav.) matome švietimo pagalbos specialistų darbo laiko normas ir etato struktūrą (kontaktinių ir 

nekontaktinių darbo valandų santykį). 

 
8 pav. 

Su skirtingo amžiaus vaikais dirbančių specialiųjų pedagogų, logopedų 

surdopedagogų, tiflopedagogų etatai skiriasi – su jaunesniais vaikais dirbančių 27 valandos, o 

dirbančių su vyresniais vaikais – 23 valandos. Socialinių pedagogų etatą sudaro 36 valandos. 

Mokyklos psichologo – jau 40 valandų.  

Kodėl tokie didžiuliai skirtumai – klausimas, į kurį vienareikšmio atsakymo niekas 

negali pateikti.  

Kokiu principu suskirstytos kontaktinės ir nekontaktinės valandos, kurios taip pat 

gerokai skiriasi? Vėl aiškaus atsakymo nėra.  

Be abejo, būtina atsižvelgti į kiekvienos profesijos specialisto darbo specifiką, tačiau 

tai nėra atsakymas į klausimą – kodėl yra įteisinta skirtinga darbo laiko norma per savaitę.  

Galvojant logiškai, tokie etatų dydžio skirtumai neabejotinai turėtų nulemti skirtingus 

atlyginimus. Tačiau panagrinėjus Darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, tai jau aptarėme anksčiau, 

matome, kad iš esmės atlyginimai nesiskiria. 
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9 pav. 

(9 pav.) galima matyti mokytojų darbo laiko normas ir etatų struktūrą. 

Tęskim ekskursiją po tuos nelemtus ir niekam nesuprantamus skaičius. Štai, turim dar 

vieną lentelę, kur visiškai niekas neaišku (10 pav.). 

 
10 pav. 

Ar kas galėtų atsakyti, kokiais kriterijais vadovaujantis yra nustatyti skaičiai šioje 

lentelėje? O skaičiai yra ypatingai svarbūs, nes, kaip pradžioje pateiktame pavyzdyje matėme, 

socialinio pedagogo pilnas etatas gali būti steigiamas esant ir 300, ir 400 mokinių. Ir šis sprendimas 

priklauso tik nuo įstaigos steigėjo, t. y. daugeliu atveju, nuo atskiros savivaldybės tarybos 

sprendimo. 

Apibendrinant visą ekskursiją, po „keistų“ skaičių labirintą, daug nieko nereikia nei 

sakyti, nei rašyti. Kaip „giliai“ švietimo pagalbos specialistai yra, puikiai atspindi trys žemiau 

pateikti paveiksliukai (11, 12, 13 pav.). 
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11 pav. 

 
12 pav. 

 
13 pav. 

Pateiktose diagramose, labai aiškiai matosi, kokia yra faktinė situacija Lietuvoje su 

švietimo pagalbos mokiniui žmogiškaisiais resursais šiuo metu. 
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MISTIKA – NE TIK SKAIČIUOSE 

Drąsiai galima teigti, kad vienas iš įspūdingiausių teisės aktų Lietuvoje yra 2003 m. 

rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ĮSAK-1407 „Dėl 

pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ (beje, 2003 m 

įsakymą pasirašė tuometinis ir dabartinis laikinasis ministras Algirdas Monkevičius). Paskutinis 

šio įsakymo pakeitimas atliktas 2018 m. gegužės 10 d.  

Įsakyme yra nurodyta 12 švietimo ir mokslo įstaigų grupių bei kiekvienai grupei 

nustatytas pedagoginių pareigybių sąrašas.  

Ir nepaisant to, kad yra ministro įsakymu patvirtintas vieningas pedagoginių 

pareigybių sąrašas, joms visoms yra taikomas skirtingas darbo laikas, poilsio laikas ir 

apmokėjimas už darbą. 

KITOS ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ KELIAMOS PROBLEMOS  

LŠMPS nuolat gauna įvairių užklausimų ir nusiskundimų ne tik iš savo narių, bet ir 

profesinei sąjungai nepriklausančių švietimiečių. Ir be tų problemų, kurias jau aptarėme ir kurios 

turi būti sprendžiamos nacionaliniu lygmeniu, švietimo pagalbos specialistai įvardiją tokias pat ar 

panašias problemas, kurias kelia ir daugelis mokytojų. Pavyzdžiui: 

• „Ugdymo įstaigos vadovo papildomų darbų ar funkcijų skyrimas (pvz. vadovavimas darbo 

grupėms ar dalyvavimas jose, aprašų rengimas, administracinio darbo užkrovimas, 

nemokamo maitinimo tabelių užkrovimas, dalies klasės vadovo funkcijų atlikimas ir t.t.), 

kurios nenumatytos specialisto pareigybės apraše arba yra įtraukiamos prie funkcijos 

„Kita veikla“ už kuriuos apmokėjimas nenumatytas.“ 

• „Darbo sąlygų užtikrinimas - darbo vieta, priemonės ir pakankamas finansavimas jų 

įsigijimui. Trūksta kokybiškų ugdymo priemonių, lėšų specialistų kvalifikacijos kėlimui, 

seminarams, mokymams.“ 

• „Sudėtingas dialogas su problemiškų mokinių tėvais, jų įsitraukimas; specialistų ir 

įstaigos administracijos bei mokytojų komandinio darbo trūkumas, ieškant kompleksiškų 

problemų sprendimo būdų.“ 

• „Sudėtinga emocinė darbo aplinka, didelis įtampos lygis, nuolatinis konfliktų valdymas ir 

įvairaus lygio problemų sprendimas.“ 

Reikia akcentuoti, kad tikrai ne vieną mokytojų ar švietimo pagalbos specialistų 

keliamą problemą galime išspręsti ir be centrinės valdžios įsikišimo, t. y. įstaigoje su direktoriumi 

ar galbūt, jei reikia, su steigėjo pagalba. 
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PAGALBOS MOKINIUI TVARKA VĖL KEIČIASI, O LĖŠŲ TAM NESKIRTA 

2020 m. birželio 30 d. LR Seime priimti LR Švietimo įstatymo pakeitimai, Nr. I-

1489, kuriais sudaromos teisinės prielaidos plačiai įtraukiojo švietimo plėtrai.  

Ir, nors įstatymas Seime priimtas vienbalsiai (visi 85, tuo metu posėdyje dalyvavę 

Seimo nariai balsavo – už), tačiau šio teisės akto priėmimas dar kartą aiškiai parodo ydingą 

valstybės veiklos modelį šiame švietimo sistemos segmente.  

Įstatymo nuostatos visa apimtimi įsigalios 2024 m. rugsėjo 1 d., tačiau iki šio termino 

švietimo įstaigoms ir jose dirbantiems specialistams reikia tinkamai pasiruošti.  

ŠMSM Seimui pateiktais skaičiavimais, įstatymo įgyvendinimui per ketverius metus 

reikalingi 173,3 mln. Eur (2021 m. – 28, 8 mln. Eur, 2022 m. – 48,2 mln. Eur, 2023 m. – 48,2 mln. 

Eur, 2024 m. – 48,2 mln. Eur). Iš jų - 105 mln. Eur. numatyta skirti 6103 naujų pagalbos mokiniui 

specialistų etatų steigimui, 58,1 mln. Eur. – pagalbos mokiniui specialistų etatų darbo krūvio 

sandaros keitimui ir pareiginės algos koeficientams didinti, o likusi suma -  infrastruktūros 

gerinimui. 

Visgi, šios lėšos, planuojant ateinančių, 2021 metų valstybės biudžetą, kol kas nėra 

numatytos. Ir tai nėra naujiena – ne vieną dešimtmetį valstybės daromi sprendimai, susiję su 

pagalbos mokiniui specialistų darbu – jų veiklos finansavimas, etatų struktūra, etatų steigimo 

normatyvai, darbo užmokestis ir kt. – nėra grindžiami adekvačiais finansiniais resursais. 

Situacija švietimo pagalbos mokiniui specialistams iš esmės nesikeičia daugelį metų. 

Ir tik nuo Jūsų, Kolegos, susitelkimo, aktyvumo ir noro ją pakeisti - priklausys rezultatas. 

Mokytojai sunkiai, tačiau kasmet blogėjusią tendenciją sugebėjo perlaužti ir pakreipti teigiama 

linkme. Dar laukia daug darbo, daug derybų, daug mūšių, daug protesto akcijų, bet mes pagaliau 

esam valstybės dėmesio centre.  

Atstatykime kartu ir švietimo traukinio pagalbos mokiniui specialistų vagoną 

atgal ant švietimo bėgių! 


