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Vilnius
Projekto rengėjas - Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija).
Projekto tikslas. Patikslinti Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi
pagal formaliojo profesinio mokymo programą, metodiką (toliau – Metodika) ir joje numatytus lėšų
apskaičiavimo rodiklius, siekiant, kad profesinio mokymo finansavimas atitiktų nuo 2022 m. sausio 1
d. numatomus profesijos mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, bibliotekų darbuotojų darbo
apmokėjimo pakeitimus ir labiau atlieptų formaliojo profesinio mokymo programų, pagal kurias
individualiai mokoma praktinio vairavimo, finansavimo poreikius.
Dabartinė situacija.
 2022 m. valstybės biudžete numatyta papildomų lėšų (12,4 mln. Eur) profesinio mokymo
įstaigose dirbančių profesijos mokytojų (toliau – mokytojų), švietimo pagalbos specialistų darbo
užmokesčiui didinti – 12,5 proc., bibliotekų darbuotojų – vid. 5 proc. Siekiant šias padidintas
lėšas paskirstyti profesinėms mokykloms, būtina patikslinti Metodikoje nustatytus finansavimo
rodiklius.
 Metodikoje nėra įvertinta, kad praktinio vairavimo mokoma ne grupėse, bet individualiai, todėl
šiais atvejais skiriama per mažai lėšų ir mokyklos priverstos šį mokymą finansuoti kito mokymo
sąskaita. Priklausomai nuo individualus praktinio vairavimo valandų dalies mokymo programoje,
dabartinė šio mokymo vieno kredito kaina (kai grupėje yra 10 mokinių, ji yra lygi 52,83 Eur)
turėtų būti didesnė 28-84 proc. (67,63-97,25 Eur).
 Šiuo metu veikia 56 profesinio mokymo įstaigos. Profesinio mokymo įstaigoms viso skirtas
finansavimas: 2021 m. – 122 542 tūkst. Eur, 2022 m. – 139 674 tūkst. Eur.
Projekto esmė, nauda. Projektu nuo 2022 m. sausio 1 d. siūloma:
 dėl mokytojų darbo užmokesčio didinimo – 10 proc. (nuo 7,68 iki 8,45) padidinti vidutinį
sąlyginį mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą R;
 dėl švietimo pagalbos specialistų, bibliotekų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo –10 proc.
(nuo 0,0066 iki 0,0072) padidinti švietimo pagalbos koeficientą tenkantį vienam mokymosi
kreditui;
 siekiant padidinti finansavimą individualiam praktiniam vairavimo mokymui, siūloma nustatyti
lėšų, skiriamų šiam mokymui, indeksavimo koeficientą (indeksavimo koeficientas didinamas
pagal finansines galimybes; pagal siūlomus pakeitimus 2022 m. vieno kredito kaina, kai grupėje
yra 10 mokinių būtų didesnė 14-43 proc. (66,68-83,34 Eur)).
Projektui įgyvendinti 2022 m. valstybės biudžete numatyta iš viso 12,7 mln. Eur, iš jų: 12,4 mln. Eur
– pedagoginių darbuotojų ir bibliotekininkų darbo užmokesčiui padidinti; 280 tūkst. Eur –
individualaus praktinio vairavimo mokymo finansavimui padidinti.
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Nauda. Apie 2,5 tūkst. profesinio mokymo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų didės darbo
užmokestis; pagerės formaliojo profesinio mokymo programų, pagal kurias individualiai mokoma
praktinio vairavimo, finansavimas.
Derinimas. Projektas suderintas su Teisingumo ministerija, Finansų ministerija, Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija, Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija, Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centru, Tęstinio mokymo centrų asociacija, Nacionaline švietimo agentūra, aptartas
2021 m. gruodžio 28 tarpinstituciniame pasitarime ir patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos
Teisės grupės redakcinio/techninio pobūdžio pastabas.
Dalykinio vertinimo išvada. Siūlome Projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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