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Įteisinti ŠĮ pakeitimai

Įsigaliojimas

• įsigalioja visa apimtimi nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

• pasirengimas 4 metai: 2020–2024 metai

papildytas 30 str.
• ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose sudarytos 

sąlygos kurčiajam ir neprigirdinčiajam mokytis gimtosios 

(gestų) kalbos

daugiau kaip vieno 

mokytojo dalyvavimas 

organizuojant ugdymą

14 str. 7 d.

• Išaugusi ugdymo kokybė

• Padidėjęs psichologinis saugumas

• Geresnės darbo sąlygos pedagogams

įtraukties švietime

principas
5 str. 5 d.

Laukiamas pokytis 2024 m.

Teisinės prielaidos atvirai ir teisingai, kiekvieno ugdymosi poreikius

atliepiančiai mokyklai kurti

pripažinta netekus galios29 str. 10 d.

• Sumažėjęs specialiųjų mokyklų skaičius

• BU mokyklų finansinis skatinimas ugdyti negalią ar  

SUP mokinius

• Išaugusios pedagogų kompetencijos ugdyti SUP 

mokinius 



Tikslinės grupės, kurias paveiks teisės akto įgyvendinimas

Vaikus/mokinius 

(apie 500 000)
Savivaldybių administracijas

Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo centrusPPT/ŠPT
Vadovus 

(daugiau nei 2000)

Mokyklų 
bendruomenes

(daugiau nei 2000)

Pedagoginius darbuotojus 
(apie 33 000)

Tėvus 
Pedagogų rengimo centrus



Parengiamieji 
darbai

Viešosios konsultacijos

Švietimo įstatymo 

pakeitimo dėl įtraukties

įgyvendinimo strateginių 

krypčių išskyrimas ir 

veiksmų plano rengimas 

2021-2024 m. 



Parengtas įtraukties švietime plėtros 
2021–2024 metų veiksmų plano

projektas

Strateginis tikslas – pašalinti fizines, informacines, 
socialines kliūtis kiekvienam vaikui mokytis drauge 
su savo bendraamžiais jam artimiausioje ugdymo 

įstaigoje ir suteikti reikalingą, jo ugdymosi poreikius 
atliepiančią pagalbą



Strateginės 
kryptys

Stiprinti teigiamas visuomenės ir 
švietimo bendruomenės nuostatas į
įtrauktį švietime

Didinti švietimo pagalbos prieinamumą

Gerinti pedagogų ir švietimo pagalbos 
specialistų pasirengimą įtraukčiai
švietime

Pritaikyti mokyklų aplinkas ir ugdymo 
procesus  įvairių ugdymosi poreikių
turintiems mokiniams

Kurti įtraukties švietime įsivertinimo ir 
stebėsenos sistemą



0,4%

proc

Sumažės 

atskirtis

85 %

Švietimo 

pagalba 

atlieps 

poreikius

80 %

Pritaikytos 

mokyklos

50 % pasieks 3 

PISA lygį 

Pagėrės 

mokymosi 

pasiekimai

Siekiamas rezultatas 2024 m. – mokykla kiekvienam  



Įdarbinti 
daugiau 
švietimo 
pagalbos 
specialistų, 
mokinio 
padėjėjų 

6096  naujų 

pareigybių 

105 000 tūkst. 

Eur.

Visose mokyklose 

bus teikiama 

švietimo pagalba 

Pagerės mokinių, 

jų tėvų ir mokytojų 

konsultavimas 

Didinti 
darbo 
užmokestį,
gerinti
darbo 
sąlygas

4297 esamiems 

specialistams ir 

naujai įdarbintiems

58 150 tūkst. Eur.

36 val. darbo savaitė,

konkurencingesnis 

valstybinis sektorius, 

lengviau pritraukti 

jaunus specialistus

Skatinti 
kartu 
dirbančių 
mokytojų 
skaičių, 
užtikrinti 
privalomą 
ikimokyklin
į ugdymą 

6 700 tūkst.Eur.

Saugesnė mokykla,

pagalba mokiniui 

ugdymo procese,

geresnės ugdymosi 

sąlygos visiems 

mokiniams

Skatinti 
įtraukiųjų, 
sensorinių 
klasių 
bendrosios 
paskirties 
mokyklose 
steigimą

1 000 tūkst. Eur.

Mokyklos taikys 

įvairesnį ugdymo 

organizavimą, 

įtraukties modelius, 

mokinių scialinę

įtrauktį

Didinti SUP 
mokinių 
neformaliojo 
švietimo 
prieinamumą

2 025 tūkst. Eur. 

Bus teikiama mokiniui 

pagalba dalyvaujant 

veiklose,

padidės dalyvaujančių 

didelių SUP turinčių 

dalis,

programų įvairovė

Plėtoti 
metodines, 
konsultacines 
paslaugas

390 tūkst. Eur.

Bus teikiama kvalifikuota 

metodinė, konsultacinė 

pagalba mokykloms 

mokytojams, tėvams;

sutelktos kompetencijos ir 

kvalifikuoti specialistai

Numatomos VB finansuojamos priemonės, ir 
poveikis



Siekiant per 4 metus pasirengti įgyvendinti 

ŠĮ nuostatas dėl įtraukiojo ugdymo, būtina 

užtikrinti reikiamas šveitimo pagalbos 

paslaugų apimtis:

• Bazinė pagalba (kiekvienam):

informacinė, socialinė pedagoginė, 

psichologinė, specialioji pedagoginė pagalba 

- 4 et. (1 bibliotekininkas+1 socialinis 

pedagogas+1 psichologas+1 specialusis 

pedagogas, kai tenka 1 et./400 mok.)

• Specialioji pagalba (turintiems SUP):

pagal nustatytus specialiuosius ugdymo poreikius

Švietimo pagalbos paslaugoms užtikrinti reikia*:

• papildomai įsteigti apie 6 000 pareigybių

• papildomai skirti apie 105 mln. Eur (per 4 m. 

kasmet papildomai reikėtų po 26,3 mln. Eur)

*preliminarūs vertinimai; laikoma, kad darbo apmokėjimo 

sąlygos nesikeičia



Planuojami 

pokyčiai 

2021 m.
(+13 779 tūkst. Eur)

• Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsteigti 285 papildomas mokytojų 
padėjėjų pareigybes (biudžeto projekte papildomai 
numatyta 3 685 tūkst. Eur)

• Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Panaikinti švietimo pagalbos 
pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio atotrūkį nuo 
mokytojų darbo užmokesčio ir įsteigti papildomas švietimo 
pagalbos specialistų pareigybes (biudžeto projekte 
papildomai numatyta 10 094 tūkst. Eur): 

• atlyginimai padidėtų vidutiniškai 18,5 proc. (atskiroms 
pareigybėms skirtingai – nuo 10 iki 25 proc.)

• dėl konkrečių darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimų būtų 
tariamasi su socialiniais partneriais

• būtų įsteigta iki 760 pareigybių (atsižvelgiant į specialistų 
pasiūlą)



Galimi 

finansiniai 

šaltiniai

• VB lėšos 

• Ekonomikos skatinimo DNR planas

• 2014-2020 m. ES SF lėšos

• 2021-2027 m. ES SF lėšos

• Savivaldybių biudžetų lėšos

• Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo priemonės (angl. Recovery and

Resilience Facility) RRF lėšos



Mokytojo padėjėjai – 150

Specialiosios mokymo priemonės - 168 

Įtraukties viešinimas – 1 kampanija

3 044 222 eurų

Planinės veiklos, kurias administruoja NŠA

DNR lėšos 2020-2021 m.



Trumpalaikiai reikminiai tyrimai 
susiję su COVID-19

LMT įvyko konkursas tyrimams (sveikatos ir 
švietimo srityse)

DNR lėšos 2020-2021 m.




