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Mokytojų atlyginimai, 
lyginant su kitomis šalimis (USD)

Duomenų šaltinis: EBPO, 2017. 

https://data.oecd.org/eduresource/teachers-salaries.htm
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Gyvenimo kokybė,
BVP vienam gyventojui (PGS)

Duomenų šaltinis: EUROSTAT, 2017.

https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_lt#tab-2-0

Lietuva (75 ± 5)

Vengrija (HU)

Lenkija (PL)

Graikija (EL)

Estija (EE)

Slovakija (SK)

Portugalija (PT)

Latvija (LV)

https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_lt#tab-2-0


Duomenų šaltinis: EURYDICE, 2018.

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teachers-and-

school-heads-salaries-and-allowances-europe-201617_en

HU, EL, EE 

PL, SK, LV 

EU, PT  

Mokytojų atlyginimai, 
lyginant su kitomis šalimis (PGS)

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teachers-and-school-heads-salaries-and-allowances-europe-201617_en


IŠVADOS

• Bendrojo ugdymo mokytojo vidutinis atlygis vienai 

pareigybei (etatui) yra 1008,32 Eur (Bruto).

• Palyginus su šalimis (Lenkija, Latvija, Estija, Slovakija, 

Graikija, Vengrija), kuriose gyvenimo kokybės lygis yra 

artimas Lietuvos, bendrojo ugdymo mokytojų darbo 

užmokesčio dydis (PGS) iš esmės toks pats.

• LSD duomenimis (2018 m. III ketvirtis) , mokytojų 

vidutinis darbo užmokestis yra 952 Eur (Bruto).

• Įstatymas nustato, kad mokytojo pareiginė alga, 

priklausomai nuo pedagoginio stažo ir kvalifikacinės 

kategorijos, svyruoja nuo 843 iki 1195 Eur (Bruto)
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• Švietimui (mokymo ir aplinkos išlaikymo lėšos) buvo skirta 814,4 mln.

Informacijos šaltinis: LLRI, 2018.

https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2018/10/Faktai-ir-analize.-

Daug-kvadratu-mazai-vaiku.pdf

Vidurkis/Vienam mokiniui tenka lėšų

(Eur)

Savivaldybės 

(aplinka)*

Valstybės 

(mokymas)**

Mažųjų savivaldybių 780 (40%) 1963 (77%)

Didžiųjų savivaldybių 563 (30%) 1865 (71%)

Lietuvos 758 (39%) 1953 (72%)

• Daugumoje mokyklų vienam mokiniui tenka 10-15 kv. m. , 49 šalies bendrojo 

ugdymo įstaigose vienam mokiniui teko 50-500 kv. m.

* Lyginama su mokymo lėšomis ** lyginama su visomis lėšomis

Optimizavimo rezervai
švietimo srityje

https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2018/10/Faktai-ir-analize.-Daug-kvadratu-mazai-vaiku.pdf


Informacijos šaltinis: ŠMM, 2018.

http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2018/11/Bendrojo-ugdymo-

mokykloms-skiriamos-mokinio-krep%C5%A1elio-ir-%C5%ABkio-

l%C4%97%C5%A1os.-Tyrimo-ataskaita-2018.pdf

Optimizavimo rezervai
švietimo srityje

Mokykloms skirtų mokymo ir ūkio lėšų, skaičiuojant vienam mokiniui, pasiskirstymas (Eur)

http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2018/11/Bendrojo-ugdymo-mokykloms-skiriamos-mokinio-krep%C5%A1elio-ir-%C5%ABkio-l%C4%97%C5%A1os.-Tyrimo-ataskaita-2018.pdf


Informacijos šaltinis: ŠMM, 2018.

http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2018/11/Bendrojo-ugdymo-

mokykloms-skiriamos-mokinio-krep%C5%A1elio-ir-%C5%ABkio-

l%C4%97%C5%A1os.-Tyrimo-ataskaita-2018.pdf

Optimizavimo rezervai
švietimo srityje

Mokykloms skirtų mokymo lėšų ir ūkio lėšų, skaičiuojant vienam mokiniui, pasiskirstymas pagal bendrą mokykloje ugdomų  

mokinių skaičių (kartu su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriais) (Eur.)

~ 500 mokyklų ~ 500 mokyklų

http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2018/11/Bendrojo-ugdymo-mokykloms-skiriamos-mokinio-krep%C5%A1elio-ir-%C5%ABkio-l%C4%97%C5%A1os.-Tyrimo-ataskaita-2018.pdf


ĮŽVALGOS

• Savivaldybėms optimizavus naudojamą mokyklų 

plotą pagal geriausiai besitvarkančią 

savivaldybę, šalies mastu būtų galima sutaupyti 

apie 20 mln. eurų. (LLRI)

• Ūkio lėšas iš valstybės biudžeto skiriant  tik 

specialiosioms mokykloms ir specialiosioms 

klasėms  bendrojo ugdymo mokyklose, kuriose 

mokosi mokiniai iš dviejų ir daugiau 

savivaldybių, tai preliminariai būtų galima 

sutaupyti  apie 9 mln. eurų. (ŠMM)



1) lygių  galimybių  - atsižvelgti į socialinį teisingumą: asmens teisių įgyvendinimas, švietimo 

prieinamumas, bendrasis  išsilavinimas bei pirmoji kvalifikacija;

2) kontekstualumo – atitikti nuolat  kintančias visuomenės reikmes: krašto ūkinė, socialinė, 

kultūrinė raida;

3) veiksmingumo - tinkamai ir laiku priimti sprendimus: gera kokybė sumaniai ir taupiai 

naudojant turimus išteklius; vertinimas,  analizavimas ir planavimas, veiksminga vadyba;

4) tęstinumo - sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą: lankstumas, atvirumas, pagrįstas 

įvairių formų ir institucijų sąveika

Informacijos šaltinis: TAR, 2018.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402875/DIBTTqcKxl
Mokyklų tinklo 

kūrimo principai:
kaip įtraukti savivaldybes?

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402875/DIBTTqcKxl


1) vykdo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre;

2) vadovų išsilavinimas ir kvalifikacija atitinta teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

3) mokykla aprūpinta reikalinga įranga, sukurta tinkama edukacinė aplinka;

4) aplinka pritaikyta mokyti mokinius dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčius SUP;

5) įgyvendinama teisė rinktis tradicinės religinės bendruomenės/bendrijos tikybą arba etiką;                                       

6) teikiama reikiama  švietimo pagalba;

7) užtikrinamas nemokamas mokymas;

8) klasių dydžiai atitinka nustatytą mažiausią ir didžiausią mokinių skaičių klasėje;

Informacijos šaltinis: TAR, 2018.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402875/DIBTTqcKxl
Mokyklų tinklo kūrimo 

bendrieji kriterijai:
kaip jų laikytis?

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402875/DIBTTqcKxl


1) užtikrina teisę mokytis gimtąja ir valstybine kalba (jei mokymas vykdomas tautinės 

mažumos kalba);

2) sudarytos sąlygos tautinių mažumų atstovams papildomai mokytis gimtosios kalbos (jei 

mokosi valstybine kalba);

3) gimnazijos tipo mokyklos vykdo akredituotą vidurinio ugdymo programą;

4) gimnazijos tipo mokyklos atitinka nustatytus reikalavimus dėl III ir IV gimnazijos klasių 

sudarymo;

5) Vykdo profesinio mokymo modulius, jei turi licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą 

arba yra sudariusi sutartį su profesinio mokymo įstaiga dėl modulių įgyvendinimo;                                                                                                                      

Informacijos šaltinis: TAR, 2018.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402875/DIBTTqcKxl
Mokyklų tinklo kūrimo 

specialieji kriterijai:
ar jų laikytis?

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402875/DIBTTqcKxl


15

Mokyklų, 

kuriose mokosi 

60 ir mažiau 

mokinių

geografija

Duomenų šaltinis: ŠITC, 2018



Duomenų šaltinis: ŠVIS, 2018.Mokyklose, kuriose 

mokosi 60 ir mažiau 

mokinių

Vien mokyklų vadovams (direktorius, pavaduotojas ugdymui, skyriaus vedėjas)

darbo užmokestis metams (BRUTO) sudaro 1 028 941 Eur
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Mokyklų, 

kuriose 5–8 kl.

mokiniai mokosi 

jungtinėse 

klasėse

geografija

Duomenų šaltinis: ŠITC, 2018



Duomenų šaltinis: ŠVIS, 2018.Mokyklos, kuriose 

mokiniai mokosi 

jungtinėse klasėse

* GA – geltonasis autobusas



ĮŽVALGOS

• Mokyklas, kuriose mokosi iki 60 mokinių, jungiant į 

didesnius subjektus, būtų taupoma iki 3 mln. eurų 

per metus ugdymo lėšų.

• Mokinius, kurie mokosi jungtinėse klasėse, pavežant 

iki artimiausios mokyklos, būtų taupoma iki 10 mln. 

eurų per metus ugdymo lėšų.

• 9 – 10 klasių mokinius nukreipiant į gimnazijas arba 

profesines mokyklas, būtų taupoma iki 15 mln. eurų 

per metus ugdymo lėšų.

• Mokyklų, turinčių vieną III – IV gimnazijos klasę,

mokinius nukreipiant į kitas gimnazijas, būtų taupoma 

iki 8 mln. eurų per metus ugdymo lėšų.



• Vidutiniškai 1,2 asmens pretenduoja į vieną mokytojo 

pareigybę (etatą)

• Taupant apie 30 mln. eurų per metus ugdymo lėšų, 

mokyklose tektų neformuoti apie 2000 bendrojo 

ugdymo mokytojo pareigybių, tai paliestų beveik 

2400 asmenų, turinčių teisę dirbti mokytojais.

• Apie 50% ūkio išlaidų sudaro nepedagoginių 

darbuotojų darbo užmokestis.

• Taupant apie 30 mln. eurų per metus ūkio lėšų, tai 

mokyklose paliestų mažiausiai 1000 nepedagoginių 

darbuotojų (taikoma prielaida, jog darbo užmokestis 

yra per pus mažesnis nei mokytojo)




