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DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ MOKYTOJŲ IR KITŲ UGDYMO PROCESE DALYVAUJANČIŲ
ASMENŲ KVALIFIKACIJAI TOBULINTI

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos apima darbuotojų profesinės kvalifikacijos, įgūdžių,
žinių tobulinimo išlaidas. Prie šių išlaidų taip pat priskiriamos išlaidos darbuotojų stažuotėms
organizuoti, seminarams, konferencijoms, kursams, pratyboms, paskaitoms rengti ir pan. (Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ 1 priedas II skyrius
Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominė klasifikacija pirmasis skirsnis Valstybės ir
savivaldybių biudžetų išlaidos, 2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos).
Lėšos mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti
skiriamos vadovaujantis Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu
(toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr.
679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(toliau – Aprašas). Aprašas reglamentuoja iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skiriamų
mokymo lėšų apskaičiavimą, paskirstymą ir panaudojimą valstybinių, savivaldybių ir nevalstybinių
mokyklų, teikiančių ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą, mokinių, kurie mokosi pagal
ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio arba vidurinio ugdymo programas, ugdymo
reikmėms tenkinti, taip pat atvejus, kuomet savivaldybės dalį mokymo lėšų paskirsto ugdymo
reikmėms savo nustatyta tvarka. Mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų
kvalifikacijai tobulinti savivaldybės turi skirti ne mažiau kaip 80 procentų lėšų, apskaičiuotų pagal
Aprašo 1 priede nurodytus atitinkamų ugdymo reikmių koeficientus ir faktinį mokinių skaičių
(Aprašo 13 p.).
Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui
specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų, patvirtintų švietimo, mokslo ir sporto ministro 2007
m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 556, 9.2. p. nustato, kad „švietimo įstaiga <...>, atsižvelgdama į pedagoginių
darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo poreikius ir remdamasi Mokytojų, dirbančių pagal
bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio

ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-184 „Dėl
Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas
(išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei
aprašo ir Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo
programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su
profesiniu tobulėjimu, aprašo patvirtinimo“, planuoja pedagoginių darbuotojų profesinį tobulėjimą“.
Jei švietimo įstaiga, remdamasi Veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašu,
planuoja pedagoginių darbuotojų profesinį tobulėjimą ne tik dalyvaudama kvalifikacijos tobulinimo
programoje, bet konferencijose, trumpalaikėse ar ilgalaikėse stažuotėse, projektuose ir pan.,
kvalifikacijos kėlimo išlaidos gali būti apmokamos iš lėšų, skirtų mokytojų ir kitų ugdymo procese
dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti (Aprašo 14.4 p.), arba savivaldybės lėšų.
Atkreipiame dėmesį, kad švietimo, mokslo ir sporto ministras 2019 gegužės 28 d.
įsakymu Nr. 648 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. ISAK-109 „Dėl
Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą,
veiklos vertinimo ir akreditacijos“ pakeitimo“ pakeitė „Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo
pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles“.
Šiuo pakeitimu atsisakyta nuostatos organizuoti ir vykdyti aukštųjų mokyklų, įgyvendinančių
pedagogų rengimo programas, struktūrinių padalinių, vykdančių pedagogų kvalifikacijos tobulinimą,
veiklos vertinimą. Aukštosios mokyklos, įgyvendinančios akredituotas pedagogų rengimo
programas, gali vykdyti ir kvalifikacijos plėtojimo ir profesinių kompetencijų tobulinimo programas.
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