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DĖL SKIRIAMŲ LĖŠŲ MOKYKLŲ VALDYMUI
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl
mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau
Mokymo lėšų metodika) mokykloms yra skiriamos: lėšos valdymui, ugdymo planui įgyvendinti ir
švietimo pagalbai teikti. Noriu atkreipti dėmesį į mokyklos valdymui skiriamas lėšas, kurios
priklauso nuo mokinių skaičiaus mokykloje ir jei mokykla turi bendrabutį nuo jame gyvenančių
mokinių skaičiaus (į bendrą mokinių skaičių mokiniai įskaičiuojami taikant koeficientą 1,5).
Mokyklų yra įvairių tipų, tačiau Mokymo lėšų metodika, skiriant lėšas mokyklų valdymui, jų
specifiką, tipą, unikalumą eliminuoja, nes atsižvelgiama tik į mokinių skaičių.
Pavyzdžiui, mokykloje mokosi 94 mokiniai turintys didelių ir labai didelių specialiųjų
ugdymosi poreikių. Mokyklos bendrabutyje gyvena 18 mokinių. Mokykla dirba 5 dienas per
savaitę, 24 val. per parą. Mokykloje įgyvendinamas ne tik ugdymo planas, bet ir vykdoma mokinių
priežiūra po pamokų, mokinių atostogų metu, organizuojama bendrabučio veikla. Tokio tipo
mokyklų savitumas ypač išryškėjo siekiant valdyti COVID-19. Lietuvos Respublikos Vyriausybė
daugumą mokyklų įpareigojo ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu, tačiau siekiant padėti mokinių
tėvams, globėjams, rūpintojams, auginantiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių
vaikus, specialiąsias mokyklas įpareigojo mokymą organizuoti kasdieniu mokymo proceso
organizavimo būdu, vykdyti mokinių priežiūra po pamokų, mokinių atostogų metu. Tokio tipo
mokyklų teikiama pagalba mokiniui, šeimai, valstybei šiuo metu yra labai reikalinga.
Taigi, vadovaujantis Mokymo lėšų metodika, tokio tipo mokyklos valdymui skirta suma
metams yra 18 000 Eur. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų
darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198, patvirtintu
2017 m. sausio 17 d., mokyklos vadovo, turinčio daugiau kaip 15 metų darbo stažą ir dirbančio
mokykloje, kurioje mokosi iki 200 mokinių, pareiginė alga turėtų būti 24 149,88 Eur (11.37*177)
metams. Įstatymas taip pat reglamentuoja, kad „pareiginės algos, pastoviosios dalies koeficientai
dėl veiklos sudėtingumo didinami 5-20 procentų mokyklų vadovams ir pavaduotojams ugdymui,
dirbantiems mokyklose, skirtose mokiniams, dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų turintiems didelių ir labai
didelių specialiųjų ugdymosi poreikių..>“ ir gali būti didinami iki 20 procentų mokyklų vadovams
pagal savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatytus kriterijus“. Akivaizdu,
kad mokyklai skirtos lėšos valdymui vadovaujantis Mokymo lėšų metodika ir reglamentuotos darbo
apmokėjimo įstatyme – neatitinka įstatymo nuostatoms. Tačiau „mokyklos valdymas“ tai nėra tik
mokyklos direktorius, kurio atlyginimui net nepakanka lėšų, bet ir kiti vadovai mokykloje,
pavyzdžiui direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kuris atsakingas už ugdymo plano įgyvendinimą.
Mokymo lėšų metodika įpareigoja mokyklos steigėją nuspręsti ar reikalinga tokio tipo, dydžio
mokykla ir priėmus sprendimą uždaryti arba „atimti“ iš vienos mokyklos valdymui skirtas lėšas ir
skirti kitai. Tačiau net ir siekiant uždaryti mokyklą – valdymui organizuoti taip pat reikalingos lėšos.
Specialiuosius poreikius turinčių asmenų integravimas į bendrąsias mokyklas yra ilgas ir daug
lėšų reikalaujantis procesas, todėl kurį laiką specialiosios įstaigos bus labai reikalingos. Galbūt
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mažinti finansavimą tokio profilio įstaigoms būtų galima pasiekus tam tikrą rezultatą? Atkreiptinas
dėmesys į tai, kad finansavimo mažinimas valdymui nepaspartins integracijos procesų, ir priešingai,
vadovai nebus motyvuoti dirbti tokioje įstaigoje, dėl to ne tik valdymo, bet ir ugdymo kokybė gali
suprastėti, galiausiais nukentės šių įstaigų ugdytiniai.
Darytina išvada, kad mokymo lėšų metodika neleidžia atsižvelgti į švietimo įstaigų tipus,
specifiką ir yra socialiai neteisinga tose mokyklose dirbančių vadovų atžvilgiu. Tokio tipo
mokykloje, vadovas ne tik kad negali turėti pilną darbo krūvį, bet ir jis, dėl lėšų stygiaus, negali
būti ir objektyviai vertinamas, mokykla negali turėti direktoriaus pavaduotojo ugdymui.
Šiuo metu savivaldybėms palikta spręsti keblią situaciją, kaip skirti teisėtą ir adekvatų atlygį
už specialios švietimo įstaigos valdymą, nepažeidžiant Mokymo lėšų metodikos nuostatų. Todėl
tikimės, kad Mokymo lėšų metodikoje bus atlikti pakeitimai, nustatant didesnį lėšų skyrimą
specialiųjų švietimo įstaigų valdymui.
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