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Šilutės rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnyboje 2008 metų gegužės – birželio mėn. gauti 

skundai dėl neteisingai suteiktų ir apskaičiuotų atostogų. Savivaldybės kontrolierė, atsižvelgdama į 
biudžetinių įstaigų darbuotojų skundus, paklausimus, išsakytas problemas, priėmė sprendimą atlikti 
patikrinimą Rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 

Patikrinimas atliktas pagal Šilutės rajono savivaldybės kontrolierės Jolitos Stonkuvienės 2008 
metų gegužės 28 d. pavedimą Nr. K8-08. Patikrinimą atliko kontrolierė Jolita Stonkuvienė, 
kontrolierės pavaduotoja Judita Subačienė. Patikrinimas pradėtas 2008 m. gegužės 29 d., baigtas 
2008 m. birželio 16 d.  

Siekiant surinkti žinias apie šiuo metu esamą padėtį dėl skiriamo kasmetinio poilsio laiko 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose, Savivaldybės kontrolierė 2008-06-11 raštu Nr. K6-27 kreipėsi į 
įstaigų vadovus ir vyr. buhalterius dėl duomenų pateikimo. 

Patikrinimo užduotis – nustatyti, ar skunde išdėstyti faktai yra pagrįsti, ar teisingai 
vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros 
darbuotojų, dirbančių Šilutės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kasmetinį 
poilsio laiką.  

Buvo patikrintos visos Šilutės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigos bei jų 
padaliniai – ikimokyklinio ugdymo grupės: 
1. Šilutės lopšelis – darželis „Raudonkepuraitė“, 
2. Šilutės lopšelis – darželis „Gintarėlis“, 
3. Šilutės lopšelis – darželis „Pušelė“, 
4. Šilutės lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“, 
5. Šilutės lopšelis – darželis „Žvaigždutė“, 
6. Šilutės lopšelis – darželis „Žibutė“, 
7. Šilutės rajono Saugų vaikų darželis, 
8. Šilutės rajono Švėkšnos lopšelis – darželis, 
9. Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio mokykla – darželis, 
10. Juknaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės, 
11. Rusnės pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės, 
12. Traksėdžių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės. 

 
Pakankamų ir patikimų įrodymų pateikimui, buvo surinkti ir patikrinti minėtų švietimo įstaigų ir 

jų padalinių šie 2007 metų dokumentai: 
- įstaigos nuostatai; 
- atostogų grafikai; 
- darbuotojų susipažinimas dėl skiriamų atostogų; 
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- darbuotojų prašymai dėl atostogų išleidimo; 
- įsakymai dėl atostogų skyrimo; 
- darbo laiko apskaitos žiniaraščiai; 
- atostoginių skaičiavimo lapeliai; 
- patvirtinta įstaigos tvarka dėl atostogų. 
 

Tikrinamieji subjektai – biudžetinės įstaigos ir biudžetinių įstaigų padaliniai. Pagal įstaigų tipą 7 
lopšeliai-darželiai, kurios pagal įstaigų grupes priskiriamos neformaliojo švietimo mokykloms, 1 
vaikų darželis, 1 mokykla – darželis, kurių pagrindinė veiklos rūšis - ikimokyklinis ugdymas ir 
pradinis mokymas bei 3-jų mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupės . 

 
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 2 straipsnio 18 punkto nuostatose nurodyta, kad 

„neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos 
tobulinimo, papildomo kompetencijos įgijimo programas“. Minėto įstatymo 7 straipsnio 1 ir 4 
punktų nuostatos numato, kad „ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti 
prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius“, ir, kad „ikimokyklinio 
ugdymo programą vykdo lopšeliai, lopšeliai – darželiai, darželiai, mokyklos – darželiai ir kitos 
mokyklos, laisvasis mokytojas ar kitas švietimo tikėjas“. 

Atkreiptinas dėmesys, kad tikrinamųjų įstaigų grupė – švietimo įstaigos. Tai nurodo lopšelių – 
darželių ir mokyklos – darželio nuostatai, patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės tarybos 
atitinkamais sprendimais (Tarybos 2006-05-25 sprendimas Nr. T1-1131; 2006-06-22 sprendimas 
Nr. T1-1193). 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 23 straipsnio nuostatose nurodyta, kad „sveikatos 
priežiūrą mokykloje vykdo visuomenės sveikatos priežiūros specialistas“. Šilutės rajono 
savivaldybės ikimokyklinėse įstaigose patvirtinti bendrosios praktikos slaugytojų etatai, kurių 
paskirtis – padėti vaikui (mokiniui) saugoti ir stiprinti sveikatą. 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 167 straipsnis numato kasmetines pailgintas atostogas kai 
kurių kategorijų darbuotojams. Šį sąrašą tvirtina Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
2003-07-18 nutarimu Nr. 941 „Dėl kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines 
pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės patvirtinimo“ patvirtino kai kurių kategorijų 
darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas kasmetines atostogas, sąrašą ir šių atostogų trukmę. 
Vadovaujantis šiuo nutarimu buvo nustatytas toks minėtų darbuotojų sąrašas ir pailgintų atostogų 
trukmė: 

„sveikatos priežiūros specialistai ir psichologai, dirbantys psichiatrinio profilio sveikatos 
priežiūros, švietimo ir socialinės globos įstaigose, socialiniai darbuotojai, dirbantys stacionariose 
socialinės globos įstaigose ir psichiatrinio profilio sveikatos priežiūros įstaigose, - keturiasdešimt 
dvi kalendorinės dienos“. 

Vadovaujantis aukščiau paminėtų: Darbo kodekso, Švietimo įstatymo nuostatomis, tikrinamų 
biudžetinių įstaigų nuostatais, Vyriausybės nutarimo nuostatomis bei Lietuvos Respublikos 
valstybinės darbo inspekcijos raštišku išaiškinimu (pagal raštišką paklausimą), darytina išvada, kad 
Šilutės rajono ikimokyklinėse įstaigose dirbantiems sveikatos priežiūros darbuotojams – bendrosios 
praktikos slaugytojoms 2007 metais buvo skirtos sumažintos 7 (septyniomis) kalendorinėmis 
dienomis kasmetinės pailgintos atostogos ir neteisingai paskaičiuoti atostoginiai. Vadinasi, vietoj 
skiriamų 35 kalendorinių dienų kasmetinių pailgintų atostogų, ikimokyklinio ugdymo įstaigose 
dirbantiems sveikatos priežiūros darbuotojams – bendrosios praktikos slaugytojoms priklausė 42 
kalendorinių dienų kasmetinės pailgintos atostogos. 

Visų patikrintų Šilutės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai (išskyrus 
Šilutės lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ direktorę) pažeidė Lietuvos Respublikos darbo kodekso 
167 straipsnio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 941 bei Lietuvos Respublikos 
švietimo įstatymo atitinkamas nuostatas. 
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Rekomendacijos Administracijos direktoriui: 

Imtis priemonių, kad Šilutės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbančios sveikatos 
priežiūros darbuotojai – bendrosios praktikos slaugytojos neprarastų teisės į joms priklausančias 
kasmetines pailgintas 42 kalendorinių dienų atostogas. 

 

Rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams: 

Siekdami išvengti nustatytų neatitikimų ateityje, įstaigos vadovai turėtų stiprinti kontrolės 
priežiūros procedūrų veikimą: 

1. Skirti darbuotojams kasmetinį poilsio laiką taip, kaip reglamentuoja Lietuvos Respublikos 
teisės aktai. 

2. Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus terminus atstatyti darbuotojams – 
bendrosios praktikos slaugytojoms nesuteiktas kasmetinių pailgintų atostogų kalendorines 
dienas, perskaičiuoti ir grąžinti nesumokėtus atostoginius. 

3. Vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 8 punktu, 
prašytume iki 2008-07-15 informuoti Savivaldybės kontrolierę apie ištaisytus teisės aktų 
neatitikimus ir priimtus sprendimus. 

 

 

Savivaldybės kontrolierė    Jolita Stonkuvienė 
 
Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja   Judita Subačienė 


