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2020 metų koNsolidavi-
mo kaleNdoRius

27989 
2020 12 21

FM Nr. 1K-438 
2020 12 21 Dėl 2020 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo FM 2011 04 19 įsakymas Nr. 1K-152.

socialiNės paRamos  
iŠmokos

28363 
2020 12 23

LRS Nr. XIV-82 
2020 12 15

Socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustaty-
mo įstatymo Nr. X-1710 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Bazinės socialinės išmokos dydį, šalpos pensijų bazės dydį, tikslinių kom-
pensacijų bazės dydį, valstybės remiamų pajamų dydį tvirtina Vyriausybė.

iŠmokos  
vaikams

28364 
2020 12 23

LRS Nr. XIV-83 
2020 12 15 Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

iŠmokos savaRaNkiŠkai  
diRbaNtiems asmeNims

28662 
2020 12 28

UT Nr. V-513 
2020 12 28

Dėl 2020 04 23 įsakymo Nr. V-129 „Dėl Išmokų savarankiškai dirbantiems asmenims nuostatų 
patvirtinimo“ pakeitimo Nuostatai išdėstyti nauja redakcija.

mokesČių  
admiNistRavimas

28867 
2020 12 29

VMI/MD Nr. VA-90/1B-1054 
2020 12 23

Dėl 2004 11 23 įsakymo Nr. VA-182/1B-1042 „Dėl Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių 
nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos“ pakeitimo Įsakymas išdėstytas nauja redakcija.

pvm
28971 
2020 12 29

LRS Nr. XIV-113 
2020 12 22 PVM įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio ir 2 priedo pakeitimo įstatymas

daRbo  
apmokėjimas

28983 
2020 12 29

LRS Nr. XIV-127 
2020 12 23

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5 priedų 
pakeitimo įstatymas

paReigiNės algos  
baZiNis dYdis

28984 
2020 12 29

LRS Nr. XIV-128 
2020 12 23

Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio 
dydžio, taikomo 2021 metais, įstatymas

socialiNė paRama  
mokiNiams

28987 
2020 12 29

LRS Nr. XIV-130 
2020 12 23

Socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 1, 5, 10, 11, 12, 13 ir 15 straipsnių pakeitimo 
įstatymas

Parengė Ingrida MINKŠTIMIENĖ

Viešas bibliotekininkų kreipimasis 
dėl dingusių atlyginimų
2020 m. gruodžio 16 d.

k
reipiamės į nau-
jąją Lietuvos res-
publikos Vyriausybę 
su prašymu padėti 
įgyvendinti Lietuvos 
respublikos Vyriau-
sybės nutarimus, ku-
riuos piktavališkai ir 

nusikalstamai ignoruoja ir nevyk-
do alytaus miesto savivaldybė, 
įskaitant alytaus miesto merą 
Nerijų Cesiulį bei alytaus miesto 
savivaldybės tarybą. prašome už-
tikrinti, kad tikslinės dotacijos lė-
šos, Vyriausybės skirtos mokyklų 
bibliotekų darbuotojų atlyginimų 
didinimui 10 proc. nuo 2020 m. 
sausio 1 d., pagaliau pasiektų 
adresatą, t. y. alytaus mokyklų 
bibliotekų darbuotojus.

Jau beveik vienerius metus – 
nuo 2020 m. vasario mėn. bando-
me ieškoti teisybės. parengėme 
ir išsiuntėme ne vieną prašymą 
ir kreipimąsi įvairiausiems val-
dininkams – Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijai, Kultūros mi-
nisterijai, alytaus miesto merui, 
alytaus savivaldybės kontrolie-
riui, seimo nariui r. Šarknickui, 
Vyriausybės atstovui alytaus 
apskrityje, alytaus miesto tarybos 
nariams. Šiais dokumentais sie-
kėme atsakymo į vienintelį, aiškų 
ir nedviprasmišką klausimą – kur 
dingo Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės specialiosios tikslinės 
dotacijos pagrindu paskirtos lė-
šos ugdymo reikmėms finan-
suoti 2020 metams? Šioje do-
tacijoje buvo numatytos lėšos 
mokyklų bibliotekininkų atlygi-
nimams nuo 2020 m. sausio 1 d. 
padidinti vidutiniškai 10 proc.

Primename, kad 2018 m. spa-
lio 4 d. buvo pasirašytas memo-
randumas „Dėl bendradarbiavi-
mo siekiant didinti savivaldybių 

kultūros įstaigų kultūros ir meno 
darbuotojų darbo apmokėjimą“. 
Deja, 2018 m. mokyklose dirban-
tys bibliotekų darbuotojai buvo 
paprasčiausiai valdininkų „pa-
miršti“ ir jiems neišmokėta pa-
didinta darbo užmokesčio dalis. 
Šį faktą žiniasklaidoje pripažino 
ir tuometinis kultūros ministras.

2019 m. šis memorandumas 
buvo atnaujintas. susitarta nuo 
2020 m. sausio 1 d. skirti papil-
domą finansavimą dėl kultūros 
ir meno darbuotojų darbo užmo-
kesčio didinimo 10 proc. Šį kartą 
mokyklų bibliotekų darbuotojai 
neliko užmiršti. priešingai, ži-
niasklaidoje buvo akcentuojama, 
kad ir mokyklų bibliotekininkų 
darbo užmokestis bus didinamas.

Nors tikslinės Vyriausybės 
dotacijos pasiekė regionų sa-
vivaldybes, tarp jų ir Alytaus 
miesto, bet mokyklų bibliotekų 
darbuotojai iki šiol jų nesulau-
kė. Visi bandymai kalbėtis su 
miesto valdžia, ministerijomis, 
deja, rezultato nedavė.

surengėme keletą susitikimų 
su alytaus miesto meru Nerijumi 
Cesiuliu, mokyklų direktoriais, 
alytaus miesto savivaldybės na-
riais. Visų šių susitikimų tikslas 
buvo vienintelis – mes bandėme 
išsiaiškinti, kur dingo 2020 m. 
Lietuvos respublikos Vyriausy-
bės tikslinės dotacijos pagrindu 
paskirtas finansavimas mokyklų 
bibliotekų darbuotojų atlygini-
mams didinti. Visgi, aiškaus at-
sakymo į šį klausimą kabinetų 
labirintuose mums taip ir nepa-
vyko gauti.

Lietuvos respublikos kultū-
ros ministerija 2020 m. sausio 
7 d. išsiuntė savivaldybėms raštą 
Nr. s2-38 „Dėl kultūros ir meno 
darbuotojų darbo užmokesčio 
didinimo“. Šis raštas alytaus savi-
valdybėje buvo gautas ir užregis-

truotas 2020 m. sausio 7 d. rašte 
nurodyta, kad „papildomai infor-
muojame, kad 2020 m. valstybės 
biudžeto įstatyme buvo numaty-
tos papildomos lėšos ir švietimo 
srities viešojo sektoriaus įstaigose 
dirbančių kultūros ir meno dar-
buotojų (tarp jų ir mokyklų bibli-
otekininkų) darbo užmokesčio 
didinimui 10 proc. Šios lėšos yra 
suplanuotos Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerijos patvirtin-
tuose 2020 m. asignavimuose, dėl 
kurių paskirstymo ir atitinkamų 
sprendimų priėmimo yra atsa-
kinga Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija“.

Lietuvos respublikos švieti-
mo, mokslo ir sporto ministras 
a.  monkevičius rašte seimo 
nariui r. Šarknickui nurodė: 
„informuojame, kad specialio-
je tikslinėje dotacijoje ugdymo 
reikmėms finansuoti 2020 me-
tams (toliau – klasės krepšelis) 
numatytos lėšos mokyklų bibli-
otekininkų atlyginimams nuo 
2020 m. sausio 1 d. padidinti 
vidutiniškai 10 proc. <...> Visos 
suinteresuotos institucijos (taip 
pat ir savivaldybės bei mokyklos) 
buvo informuotos apie tai, kad 
nuo 2020 m. sausio 1 d. didina-
mas klasės krepšelis dėl moky-
klų bibliotekininkų atlyginimų 
didinimo.“

alytaus miesto mokyklų biblio-
tekų darbuotojai, vadovaudamie-
si Lietuvos respublikos viešojo 
administravimo įstatymo 7 str. 
nuostatomis, kreipėsi į Lietuvos 
respublikos švietimo, mokslo 
ir sporto ministeriją, siekdami 
išsiaiškinti, kur dingo jų darbo 
užmokesčio didinimo finansa-
vimui skirtos lėšos. ministerija, 
atsakydama į šį kreipimąsi, nu-
rodė, kad:

„1. Lėšos mokyklų bibliotekų 
darbuotojams išlaikyti sudaro 

mokymo lėšų dalį, 2020 m. jos 
buvo skirtos ir yra pervedamos 
alytaus miesto savivaldybei, 
vadovaujantis anksčiau nuro-
dytais teisės aktais. pažymėtina, 
kad į savivaldybėms 2020 m. 
paskirstytą mokymo lėšų sumą 
yra įskaičiuotos ir lėšos, skirtos 
mokyklų bibliotekų darbuotojų 
atlyginimams padidinti 10 proc. 
nuo 2020 m. sausio 1 d.

2. informuojame, kad 2020 m. 
alytaus miesto savivaldybei 
švietimo pagalbai mokyklose ir 
pedagoginę psichologinę pagal-
bą teikiančiose įstaigose iš viso 
apskaičiuota ir skirta iš valsty-
bės biudžeto 1 622 tūkst. eur (į 
šias lėšas įskaitytos ir lėšos mo-
kyklų bibliotekų darbuotojams 
išlaikyti bei jų darbo užmokes-
čiui padidinti). Lėšos mokyklų 
biblio tekų darbuotojų atlygini-
mams padidinti 10 proc. nuo 
2020 m. sausio 1 d. buvo įskai-
čiuotos į savivaldybėms paskirs-
tytą mokymo lėšų sumą. pagal 
mokymo lėšų apskaičiavimo, 
paskirstymo ir panaudojimo 
tvarkos aprašo 12 punktą, lėšas 
švietimo pagalbai mokyklose ir 
pedagoginę psichologinę pa-
galbą teikiančiose įstaigose (į 
kurias įskaitomos ir lėšos mo-
kyklų bibliotekų darbuotojams 
išlaikyti) mokykloms paskirsto 
savivaldybės savo nustatyta 
tvarka.

3. pagal Mokymo lėšų ap-
skaičiavimo, paskirstymo ir 
panaudojimo tvarkos aprašo 
13 punktą, visos švietimo pa-
galbai mokyklose ir pedagoginę 
psichologinę pagalbą teikian-
čiose įstaigose apskaičiuotos 
lėšos (į kurias įskaitomos ir lėšos 
mokyklų bibliotekų darbuoto-
jams išlaikyti), kurios skiriamos 
savivaldybėms, turi būti panau-
dotos būtent šiai reikmei ir ne-

gali būti perskirstomos kitoms 
ugdymo reikmėms.“

analogiško turinio informaci-
ja buvo nurodyta ir ne viename 
kitų institucijų atsakyme į alytaus 
miesto mokyklų bibliotekininkų 
užklausas. Iš šių dokumentų 
akivaizdu, kad Alytaus miesto 
mokyklų bibliotekų darbuoto-
jams aiškiu ir nedviprasmišku 
teisiniu pagrindu buvo suteik-
tas finansavimas mokyklų bibli-
otekų darbuotojų darbo užmo-
kesčio didinimui.

Visgi, alytaus miesto valdžia, 
o būtent alytaus miesto meras 
Nerijus Cesiulis ir alytaus miesto 
savivaldybės Švietimo skyriaus 
vedėjas Vytuolis Valūnas, tenden-
cingai ignoruoja akivaizdžius šių 
raštų išaiškinimus ir apsimeta ne-
suprantantys jų turinio.

Atsižvelgdami į nurodytas 
aplinkybes ir vadovaudamiesi 
Viešojo administravimo įstaty-
mo 7 str. 1 d. 1 punktu bei siek-
dami tinkamo Alytaus miesto 
mokyklų bibliotekininkų teisės 
į darbo užmokestį įgyvendini-
mo, Alytaus miesto mokyklų 
bibliotekininkai prašo Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės ir 
Lietuvos Respublikos valstybės 
kontrolieriaus:

1. įvertinti šiame kreipimesi 
išdėstytus argumentus;

2. užtikrinti, kad tikslinės dota-
cijos lėšos, skirtos mokyklų bibli-
otekų darbuotojų atlyginimų didi-
nimui 10 proc. nuo 2020 m. sausio 
1 d., pasiektų adresatą – alytaus 
mokyklų bibliotekų darbuotojus;

3. užtikrinti Lietuvos respu-
blikos Vyriausybės nutarimų dėl 
mokyklų bibliotekų darbuotojų 
darbo užmokesčio finansavimo 
vykdymą.

Alytaus miesto mokyklų 
bibliotekininkai


