MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBEI 2022 METŲ IŠLAIDOMS,
SUSIJUSIOMS SU MOKYKLŲ MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO,
PRIEŠMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, PERSONALO
OPTIMIZAVIMU IR ATNAUJINIMU, APMOKĖTI, PASKIRSTYMO TVARKOS
APRAŠO PATVIRTINIMO
2022 m. balandžio 25 d. Nr. 1-134
Marijampolė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių
ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo
ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti,
paskirstymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-341 „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų,
skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal
ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo
optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktu,
Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti Lėšų, skirtų Marijampolės savivaldybei 2022 metų išlaidoms, susijusioms su
mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas,
personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašą (pridedama).
2. Nurodyti, kad šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti
skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui
(adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų
nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno
rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras
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Laima Stankevičienė
Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje
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PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės tarybos
2022 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-134
LĖŠŲ, SKIRTŲ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBEI 2022 METŲ IŠLAIDOMS,
SUSIJUSIOMS SU MOKYKLŲ MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO,
PRIEŠMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, PERSONALO
OPTIMIZAVIMU IR ATNAUJINIMU, APMOKĖTI, PASKIRSTYMO TVARKOS
APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lėšų, skirtų Marijampolės savivaldybei 2022 metų išlaidoms, susijusioms su mokyklų
mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo
optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato iš
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos asignavimuose numatytų valstybės
biudžeto lėšų, skirtų Marijampolės savivaldybei 2022 metų išlaidoms, susijusioms su mokyklų
mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo
optimizavimu, apmokėti (toliau – Optimizavimo lėšos), paskirstymo Marijampolės savivaldybės
biudžetinėms mokykloms, teikiančioms ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą (toliau –
mokyklos), šių lėšų panaudojimo ir atsiskaitymo tvarką.
2. Savivaldybei skirtos 2022 metams Optimizavimo lėšos - 48387 (keturiasdešimt aštuoni
tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt septyni) eurai - mokykloms skiriamos mokytojų personalo
(toliau – mokytojų) pasitraukimo išlaidoms visiškai arba iš dalies padengti.
3. Aprašo tikslas – sukurti teisinį pagrindą skaidriam, tikslingam ir teisingam Optimizavimo
lėšų paskirstymui mokykloms bei ekonomiškam ir rezultatyviam jų panaudojimui.
4. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos apskaičiuotas ir savivaldybei
skirtas Optimizavimo lėšas mokykloms tvirtina Savivaldybės taryba pagal Savivaldybės
administracijos pateiktą paskirstymą.
5. Optimizavimo lėšų poreikį mokyklos pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir
strateginio planavimo skyriui vadovaudamiesi Finansų ir strateginio planavimo skyriaus pateiktame
rašte nurodytais terminais.

II SKYRIUS
OPTIMIZAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS MOKYTOJŲ PASITRAUKIMUI
6. Optimizavimo lėšos mokytojų pasitraukimui skiriamos išeitinių išmokų išlaidoms visiškai
arba iš dalies padengti, kai išeitinės išmokos mokamos mokytojams, su jais šalių susitarimu nutraukus
darbo sutartis:
6.1. dėl mokyklų tinklo pertvarkos. Optimizavimo lėšos šiam tikslui skiriamos prioriteto
tvarka;
6.2. mokytojui įgijus teisę į visą senatvės pensiją. Optimizavimo lėšos šiam tikslui skiriamos,
tik visiškai patenkinus Aprašo 6.1 papunktyje nurodytų išeitinių išmokų poreikį.
7. Optimizavimo lėšų dalis mokytojų pasitraukimo dėl mokyklų tinklo pertvarkos išeitinėms
išmokoms mokėti skiriama pagal poreikį iki mokyklos reorganizavimo (likvidavimo) pabaigos. Esant
nepakankamam Optimizavimo lėšų kiekiui - lėšos mokytojų pasitraukimo dėl mokyklų tinklo
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pertvarkos išeitinėms išmokoms mokėti mokykloms paskirstomos proporcingai pagal jų pateiktus
duomenis.
8. Likusi nuo mokytojų pasitraukimo dėl mokyklų tinklo pertvarkos išeitinėms išmokoms
mokėti Optimizavimo lėšų dalis skiriama mokytojų pasitraukimo dėl įgytos teisės į visą senatvės
pensiją išeitinėms išmokoms mokėti, kuri mokykloms paskirstoma iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.
proporcingai jų pateiktam poreikiui.
9. Optimizavimo lėšų poreikį mokyklų mokytojų pasitraukimo išeitinėms išmokoms mokėti
Finansų ir strateginio planavimo skyrius nustato vadovaudamasis mokyklų pateiktais dokumentais
(direktoriaus įsakymo kopija dėl mokytojo atleidimo iš darbo, Pranešimo apie apdraustųjų valstybinio
socialinio draudimo pabaigą kopiją ir Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščio kopiją).
10. Išeitinės išmokos, kuriai mokėti skiriama Optimizavimo lėšų, dydis vienam asmeniui
negali viršyti:
10.1. dviejų mokytojo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, kai darbo santykiai toje
mokykloje atleidimo iš darbo dieną tęsėsi iki penkerių metų;
10.2. trijų mokytojo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, kai darbo santykiai toje
mokykloje atleidimo iš darbo dieną tęsėsi nuo penkerių iki dešimt metų;
10.3. keturių mokytojo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, kai darbo santykiai toje
mokykloje atleidimo iš darbo dieną tęsėsi nuo dešimt iki dvidešimt metų;
10.4. penkių mokytojo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, kai darbo santykiai toje
mokykloje atleidimo iš darbo dieną tęsėsi nuo dvidešimt iki dvidešimt penkerių metų;
10.5. šešių mokytojo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, kai darbo santykiai toje
mokykloje atleidimo iš darbo dieną tęsėsi dvidešimt penkerius ir daugiau metų.
11. Išeitinių išmokų, mokamų mokyklų mokytojų pasitraukimui vadovaujantis šiuo Aprašu,
išlaidos dengiamos Optimizavimo lėšomis, kurių dalis negali būti didesnė kaip 2/3 nuo faktiškai
išmokėtos išeitinių išmokų sumos, ir savivaldybės biudžeto lėšomis, kurių dalis negali būti mažesnė
kaip 1/3 nuo faktiškai išmokėtos išeitinių išmokų sumos.

III SKYRIUS
OPTIMIZAVIMO LĖŠŲ MOKYTOJŲ PASITRAUKIMUI NAUDOJIMAS,
ATSKAITOMYBĖ, KONTROLĖ
12. Optimizavimo lėšos mokytojų pasitraukimui negali būti skiriamos išeitinių išmokų
išlaidoms padengti, jeigu mokytojas yra gavęs išeitinę išmoką, vadovaujantis šiuo Aprašu arba iki šio
Aprašo įsigaliojimo galiojusiais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
patvirtintais valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių
mokyklų pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašais.
Išeitinė išmoka pagal Aprašą skiriama mokytojui raštu patvirtinus, kad jis nėra gavęs išeitinės
išmokos, skirtos vadovaujantis šiuo Aprašu arba iki šio Aprašo įsigaliojimo galiojusiais Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais valstybės biudžeto lėšų, skirtų
išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų pedagoginių darbuotojų skaičiaus
optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašais.
13. Jei mokyklos direktorius 2022 metais šalių sutarimu nutraukia su mokytoju darbo sutartį
ir pagal Aprašą išmoka jam išeitinę išmoką, po to su tuo pačiu mokytoju 2022 metais sudaro naują
darbo sutartį, mokytojo išeitinių išmokų išlaidoms visiškai ar iš dalies padengti panaudotos
Optimizavimo lėšos laikomos panaudotomis ne pagal paskirtį ir turi būti grąžintos iki 2022 m.
lapkričio 30 d.
14. Mokyklos, kurioms skirta valstybės biudžeto lėšų, iki 2023 m. vasario 1 d. pateikia
Finansų ir strateginio planavimo skyriui Optimizavimo lėšų panaudojimo ataskaitą, kurios forma
patvirtinta Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su
valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio,
bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu,
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apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-341, priede.
15. Įstaigos vadovas atsako už tikslingą ir teisingą Optimizavimo lėšų naudojimą, apskaitą ir
savalaikę finansinę atskaitomybę.
16. Optimizavimo lėšų panaudojimo ir finansinės atskaitomybės kontrolę vykdo
Marijampolės savivaldybės administracija.
____________________________

