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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

vykdydama Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 17 d. įsakymą

Nr. V-1007 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. V-872 ,,Dėl

Rekomendacinių įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų

vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą,

pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų

vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo“ pakeitimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų

vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą,

pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą tvarkos

aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d.

sprendimu Nr. T1-158 „Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos

egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų

nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą

tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,5. Už atliekamas vyresniojo vykdytojo, administratoriaus ir vykdytojo funkcijas mokama

pagal šiuos įkainius:

Pareigos grupėje Pagrindinės sesijos valstybiniai

brandos egzaminai

Pagrindinės ir pakartotinės sesijos 

mokykliniai brandos egzaminai

Vyresnysis vykdytojas 6,05 Eur/val. 4,88 Eur/val.

Administratorius 5,67 Eur/val. 4,49 Eur/val.

Vykdytojas 4,88 Eur/val. 4,47 Eur/val.“

1.2. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,9. Už pagrindinės ir pakartotinės sesijų mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų

vertinimą, brandos darbo vertinimą, apeliacijų nagrinėjimą mokama pagal šiuos įkainius:
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Pareigos Įkainis Pastabos

1 2 3

Mokyklinio brandos egzamino vertinimo 

komisijos pirmininkas 
4,57 Eur/val.

Darbo laikas skaičiuojamas 

skiriant 0,5 val. vienam 

kandidato darbui
Brandos darbo vertinimo komisijos pirmininkas

Apeliacinės  komisijos pirmininkas

1 2 3

Mokyklinio brandos egzamino vertintojas
3,15 Eur už vieno

kandidato darbą

Jei kandidato darbą vertina 

keli vertintojai, įkainis 

atitinkamai dalijamas
Brandos darbo vertintojas

Apeliacinės komisijos narys

Menų dalykų, technologijų mokytojas (darbo 

vadovas)
5,28  Eur/val.

Darbo laikas skaičiuojamas

skiriant 3 val. kiekvienam 

egzaminą laikiusiam 

mokiniui“

1.3. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,10. Lėšos už darbą organizuojant ir vykdant brandos egzaminus skiriamos vadovaujantis

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo,

paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12.3 papunkčiu.“;

1.4. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,13. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyrius iki einamųjų

metų spalio 1 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybai pateikia specialiosios tikslinės dotacijos (Lėšos

ugdymo reikmėms finansuoti) lėšų skyrimo asignavimų valdytojams už brandos egzaminų

organizavimą ir vykdymą pagal Aprašo 3 priedą, pridedant socialinio draudimo įmokas, kurias moka

darbdavys nuo darbuotojo darbo užmokesčio.“

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos skyriui (H. Manto g.

37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio

Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis

http://www.silale.lt
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