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VALSTYBINIŲ (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) IR SAVIVALDYBIŲ  

MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ 

SKYRIŲ VEDĖJŲ ATESTACIJOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-707 

redakcija: Valstybinių (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų 

ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatai (toliau vadinama Nuostatai) 

reglamentuoja valstybinių (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų 

pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų (toliau kartu vadinama vadovai) 

atestacijos tikslus ir principus, atestacijos turinį ir vertinimo kriterijus, atestacijos komisijų ir vadybos 

ekspertų veiklą, vadybinių kvalifikacinių kategorijų (toliau vadinama kvalifikacinė kategorija) 

suteikimą, vadovų veiklos ir kompetencijos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymą bei 

apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo tvarką. 

2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-707 

redakcija: Vadovų atestacija – vadovų teorinio pasirengimo, vadybinės veiklos ir jos rezultatų 

įsivertinimas ir įvertinimas, kuriais remiantis vadovams suteikiama trečioji, antroji ar pirmoji 

kvalifikacinė kategorija. Atestuotas vadovas, nepretenduojantis įgyti aukštesnės kvalifikacinės 

kategorijos, privalo nusistatyti veiklos ir kompetencijos atitiktį turimai kvalifikacinei kategorijai šių 

Nuostatų nustatyta tvarka. Vadovams atestacija arba veiklos ir kompetencijos atitikties turimai 

kvalifikacinei kategorijai nustatymas kas 5 metus yra privalomi. 

3. Neteko galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gegužės 27 d. 

įsakymu Nr. V-780 (Žin., 2010, Nr.66-3305).  

                                 

II. VADOVŲ ATESTACIJOS TIKSLAI IR PRINCIPAI 

                                 

4. Vadovų atestacijos tikslai yra: 

4.1. įsivertinti ir įvertinti vadybinę kompetenciją, veiklos rezultatus, suteikti tinkamą 

kvalifikacinę kategoriją ir numatyti vadybinės veiklos tobulinimo kryptis; 

4.2. skatinti veiklos veiksmingumą įgyvendinant valstybinę švietimo politiką ir siekiant aukštos 

mokinių ugdymo kokybės. 

5. Atestuojant vadovus laikomasi šių principų: 

5.1. visuotinumo – atestuojami visi Nuostatų 1 punkte nurodyti vadovai; 

5.2. kontekstualumo – vadovo vadybinė kompetencija vertinama atsižvelgiant į valstybės 

švietimo politiką, mokyklos kultūrinę ir socialinę aplinką, siejamą su mokyklos veiklos rezultatais; 

5.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 

ISAK-1222 (nuo 2009 m. birželio 21 d.) (Žin., 2009, Nr. 73-2990) redakcija: objektyvumo – vadovo 

veikla vertinama pagal vadovų vadybinės veiklos vertinimo kriterijus (toliau – kriterijai), kurie 

pateikiami 1 priede. Savo kompetencijai įrodyti vadovas rengia kompetencijos aplanką pagal 2 priede 



pateiktas rekomendacijas ir kompetencijos pagrindimo ataskaitą, parengtą pagal 3 priede pateiktą 

formą. Vertinimo ir atestacijos procedūros vykdomos viešai ir suteikiama apeliacijos teisė. 

   

III. VADOVŲ ATESTACIJOS KRITERIJAI IR KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS 

                                 

6. Vadovų atestacijos turinį apibrėžia kriterijai. 

7. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-707 

redakcija: Vadovui atestuojantis pirmą kartą, vertinama jo kompetencija ir vadybinės veiklos 

mokykloje rezultatai pagal Nuostatų 9 punkte nurodytas sąlygas. Vadovui atestuojantis pakartotinai, 

nustatant jo veiklos ir kompetencijos atitiktį turimai kvalifikacinei kategorijai ar vykdant neeilinę 

atestaciją (Nuostatų 27, 28, 29 ir 504.2 punktuose nurodytais atvejais) vertinama jo kompetencija ir 

vadybinės veiklos rezultatai, pasiekti po paskutinės atestacijos (bet ne daugiau kaip 5 metų) ar veiklos 

ir kompetencijos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo. 

8. Yra trys vadovų kvalifikacinės kategorijos: trečioji, antroji ir pirmoji. 

9. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. ISAK-

944 (nuo 2006 m. gegužės 26 d.) (Žin., 2006, Nr. 59-2086) redakcija: Vadovo vadybinio darbo patirtis 

mokykloje turi atitikti sąlygas: 

9.1. vadovai, siekiantys įgyti trečiąją kvalifikacinę kategoriją, privalo turėti ne mažesnę kaip 

dvejų metų vadybinio darbo toje pačioje mokykloje patirtį (išskyrus Nuostatų 42 punkte nurodytus 

atvejus); 

9.2. vadovai, siekiantys įgyti antrąją kvalifikacinę kategoriją, privalo turėti ne mažesnę kaip 

trejų metų vadybinio darbo toje pačioje mokykloje patirtį (išskyrus Nuostatų 42 punkte nurodytus 

atvejus); 

9.3. vadovai, siekiantys įgyti pirmąją kvalifikacinę kategoriją, privalo turėti ne mažesnę kaip 

penkerių metų vadybinio darbo toje pačioje mokykloje patirtį (išskyrus Nuostatų 42 punkte nurodytus 

atvejus). 

10. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-

707 redakcija: Pirmą kartą atestuojami vadovai turi pateikti pažymėjimus, patvirtinančius, kad yra 

išklausyti valstybinės kalbos kultūros (išskyrus vadovus, turinčius lietuvių kalbos specialisto 

kvalifikaciją arba išlaikiusius kalbos kultūros įskaitą ar išklausiusius kursus kaip mokytojai) ir 

mokyklos vadybos pagrindų (išskyrus vadovus, baigusius vadybos magistro studijas ar mokyklų 

vadovų rezervo rengimo kursus) kursai pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus programų 

aprašus. Vadovai, atsižvelgdami į minėtų programų aprašus, Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta 

tvarka gali įskaitas laikyti eksternu ir gauti pažymėjimus. 

11. Neteko galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegužės 16 d. 

įsakymu Nr. ISAK-944 (nuo 2006 m. gegužės 26 d.) (Žin., 2006, Nr. 59-2086). 

12. Neteko galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegužės 16 d. 

įsakymu Nr. ISAK-944 (nuo 2006 m. gegužės 26 d.) (Žin., 2006, Nr. 59-2086). 

                                 

IV. VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS 

                                 

13. Vadovų atestaciją vykdo: 

13.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-

707 redakcija: valstybinių mokyklų – biudžetinių įstaigų vadovų atestaciją vykdo mokyklų savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sudarytos mokyklų vadovų atestacijos komisijos (toliau 

vadinama atestacijos komisija); 



13.2. savivaldybių mokyklų – biudžetinių įstaigų vadovų atestaciją vykdo savivaldybių 

vykdomųjų institucijų sudarytos atestacijos komisijos; 

13.3. valstybinių ir savivaldybių mokyklų – viešųjų įstaigų vadovų atestaciją vykdo visuotinio 

dalininkų susirinkimo sudaryta atestacijos komisija. 

14. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-

707 redakcija: Atestacijos komisija sudaroma iš 5 ar 7 narių: komisijos pirmininko, sekretoriaus ir 3 ar 

5 narių. Komisijos nariais gali būti mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomosios institucijos (savivaldybės 

mokyklos – biudžetinės įstaigos) ar visuotinio dalininkų susirinkimo (valstybinės ir savivaldybės 

mokyklos – viešosios įstaigos) įgalioti asmenys, atestuoti mokyklų vadovai, turintys ne žemesnę kaip 

antrąją kvalifikacinę kategoriją. Atestacijos komisijos darbą pagal nustatytą reglamentą organizuoja 

paskirtas pirmininkas ir sekretorius. 

15. Atestacijos komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai 

narių. Atestacijos komisijos nutarimai priimami balsų dauguma. 

16. Atestacijos komisijos funkcijos: 

16.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 

ISAK-1576 (Žin., 2007, Nr. 86-3450) ir 2010 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-780 (Žin., 2010, Nr.66-

3305) redakcija: svarsto ir tvirtina vadovų atestacijos grafikus nusistatytam laikotarpiui; 

16.2. tvirtina vadybos ekspertų grupes; 

16.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-

707 redakcija: svarsto ekspertų grupių pateiktas ataskaitas ir pažymas, priima nutarimus dėl 

kvalifikacinių kategorijų suteikimo ir vadovo veiklos ir kompetencijos atitikties turimai kvalifikacinei 

kategorijai nustatymo; 

16.4. svarsto vadovų ir ekspertų apeliacijas dėl ekspertizės išvadų; 

16.5. išduoda Mokyklos vadovo atestacijos pažymėjimus ir vykdo jų apskaitą; 

16.6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-

707 redakcija: teikia informaciją atitinkamai mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai 

institucijai, savivaldybės vykdomajai institucijai ar viešosios įstaigos visuotiniam dalininkų 

susirinkimui apie vadovų atestaciją ir veiklos ir kompetencijos atitikties turimai kvalifikacinei 

kategorijai nustatymą; 

16.7. vykdo kitas atestacijos komisijos darbo reglamente numatytas funkcijas; 

16.8. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 

ISAK-1576 (nuo 2007 m. rugpjūčio 3 d.) (Žin., 2007, Nr. 86-3450) redakcija: priima nutarimus dėl 

mokyklos vadovo atestacijos pažymėjimo galiojimo laiko pratęsimo; 

16.9. Neteko galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gegužės 27 d. 

įsakymu Nr. V-780 (Žin., 2010, Nr.66-3305).  

17. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-

707 redakcija: Atestacijos komisijos nutarimus per 10 darbo dienų nuo jų priėmimo dienos tvirtina 

atitinkamai: mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, savivaldybės vykdomoji 

institucija ar viešosios įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas. Patvirtinti atestacijos komisijos 

nutarimai įsigalioja nuo jų priėmimo dienos, išskyrus nutarimus dėl kvalifikacinių kategorijų 

suteikimo, kurių įsigaliojimo data nurodyta nutarime. 

                                 

V. ŠVIETIMO VADYBOS EKSPERTŲ RENGIMAS IR JŲ DARBO ORGANIZAVIMAS 

                                 

18. Švietimo vadybos ekspertai (toliau vadinama ekspertai) – asmenys, baigę švietimo 

konsultantų rengimo kursus ir turintys švietimo konsultanto (švietimo vadybos eksperto) pažymėjimą. 



Jie nustato, ar vadovų vadybinė kompetencija ir praktinė veikla atitinka siekiamos kvalifikacinės 

kategorijos kriterijus. 

19. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-

707 redakcija: Ekspertai rengiami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 

Ekspertų sąrašas skelbiamas Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėje. 

20. Ekspertų grupių sudarymas: 

20.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 

ISAK-1222 (nuo 2009 m. birželio 21 d.) (Žin., 2009, Nr. 73-2990) redakcija: vadovo kompetencijos ir 

veiklos atitikčiai trečiajai kvalifikacinei kategorijai nustatyti, jeigu atestuojasi ne daugiau kaip 2 

vadovai, sudaroma 2 ekspertų grupė, iš jų vienas ekspertas – atestuotas vadovas; 

20.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 

ISAK-1222 (nuo 2009 m. birželio 21 d.) (Žin., 2009, Nr. 73-2990) redakcija: vadovo kompetencijos ir 

veiklos atitikčiai antrajai kvalifikacinei kategorijai nustatyti, jeigu atestuojasi ne daugiau kaip 2 

vadovai, sudaroma 3 ekspertų grupė, iš jų ne mažiau kaip vienas ekspertas – atestuotas vadovas; 

20.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 

ISAK-1222 (nuo 2009 m. birželio 21 d.) (Žin., 2009, Nr. 73-2990) redakcija: vadovo kompetencijos ir 

veiklos atitikčiai pirmajai kvalifikacinei kategorijai nustatyti, jeigu atestuojasi ne daugiau kaip 2 

vadovai, sudaroma 4 ekspertų grupė, iš jų ne mažiau kaip vienas ekspertas – atestuotas vadovas, turintis 

ne žemesnę kaip pirmąją kvalifikacinę kategoriją. Vieną ekspertą į grupę siūlo Švietimo ir mokslo 

ministerija; 

20.4. prireikus į vadybos ekspertų grupę patarėjo teisėmis gali būti įtrauktas atestuotas ir ne 

žemesnę kaip antrąją kvalifikacinę kategoriją turintis vadovas, kuris nėra vadybos ekspertas, bet gerai 

išmano tam tikro mokyklos tipo veiklos specifiką; 

20.5. vienas iš ekspertų grupės narių skiriamas grupės vadovu; 

20.6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 

ISAK-1222 (nuo 2009 m. birželio 21 d.) (Žin., 2009, Nr. 73-2990) redakcija: jeigu atestuojasi 3 ir 

daugiau vadovų, į 20.1, 20.2 ir 20.3 punktuose nurodytas ekspertų grupes gali būti papildomai įtrauktas 

vienas ekspertas. 

21. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 

ISAK-1222 (nuo 2009 m. birželio 21 d.) (Žin., 2009, Nr. 73-2990) redakcija: Ekspertų grupė 

mokykloje dirba ne daugiau kaip 4 darbo dienas. 

22. Pasitelktiems ekspertams už darbą mokama teisės aktų nustatyta tvarka. 

                                 

VI. KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ SUTEIKIMO TVARKA 

                                 

23. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. ISAK-

1576 (nuo 2007 m. rugpjūčio 3 d.) (Žin., 2007, Nr. 86-3450) redakcija: Atestuotis aukštesnei 

kvalifikacinei kategorijai gali drausminės nuobaudos neturintis vadovas (ši nuostata netaikoma 

vadovui, kuris atestuojamas Nuostatų 27 punkto numatytais atvejais). 

24. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. ISAK-

1576 (nuo 2007 m. rugpjūčio 3 d.) (Žin., 2007, Nr. 86-3450) redakcija: Vadovas, nusprendęs atestuotis, 

apie šį savo sprendimą informuoja mokyklos tarybą ir gauna jos pritarimą (nutarimo forma). Ši 

nuostata netaikoma, kai vadovas atestuojamas Nuostatų 27 punkte numatytais atvejais. 

25. Prašymą atestuotis mokyklos vadovas teikia atitinkamai atestacijos komisijai. 

26. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. ISAK-

1576 (nuo 2007 m. rugpjūčio 3 d.) (Žin., 2007, Nr. 86-3450) redakcija: Mokyklos vadovo pavaduotojas 

ar ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas prašymą atestuotis teikia mokyklos vadovui. Mokyklos 



vadovas, gavęs tokį prašymą ir išreiškęs savo nuomonę raštu, perduoda jį atitinkamai atestacijos 

komisijai. 

27. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-

707 redakcija: Mokyklos vadovo neeilinę atestaciją gali inicijuoti atitinkamai: mokyklos savininko 

teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, savivaldybės vykdomoji institucija ar viešosios įstaigos 

visuotinis dalininkų susirinkimas. 

28. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-

707 redakcija: Mokyklos vadovas savo iniciatyva gali teikti siūlymą atestacijos komisijai atlikti 

neeilinę mokyklos vadovo pavaduotojo ir (ar) ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo atestaciją. 

29. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-

707 redakcija: Švietimo ir mokslo ministerijos specialistai gali teikti argumentuotą siūlymą atestacijos 

komisijai dėl neeilinės vadovo atestacijos nesibaigus 5 metų laikotarpiui. 

30. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-

707 redakcija: Vadovas atestuojamas per vienerius metus nuo prašymo pateikimo dienos. Apie neeilinę 

atestaciją vadovas raštu informuojamas prieš tris mėnesius iki jos pradžios. 

31. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 

ISAK-1222 (nuo 2009 m. birželio 21 d.) (Žin., 2009, Nr. 73-2990) redakcija: pagal vadovų prašymus 

sudaromas vadovų atestacijos grafikas, kuris gali būti koreguojamas Nuostatų 26, 27, 28, 29 punktuose 

nurodytais atvejais. 

32. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 

ISAK-944 (nuo 2006 m. gegužės 26 d.) (Žin., 2006, Nr. 59-2086) redakcija: Atestacijos komisijai 

vadovas kartu su prašymu atestuotis pateikia mokyklos tarybos pritarimą. Pirmą kartą atestuojamas 

vadovas taip pat pateikia Nuostatų 10 punkte nurodytų kursų baigimo pažymėjimus. 

33. Neteko galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. 

įsakymu Nr. V-707.  

34. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-

707 redakcija: Atestacijos komisija, gavusi vadovo prašymą atestuotis arba atitinkamai: mokyklos 

savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savivaldybės vykdomosios institucijos, 

viešosios įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo, Švietimo ir mokslo ministerijos specialistų ar 

mokyklos vadovo siūlymą dėl neeilinės atestacijos, sudaro ir nutarimu patvirtina ekspertų grupę. 

35. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 

ISAK-1222 (nuo 2009 m. birželio 21 d.) (Žin., 2009, Nr. 73-2990) redakcija: Atvykusiems į mokyklą 

ekspertams, dalyvaujant mokyklos bendruomenės atstovams, vadovas pristato vadovo kompetencijos 

pagrindimo ataskaitą ir vadovo veiklos ir kompetencijos tobulinimo plano projektą, parengtą pagal 8 

priede pateiktą formą. 

36. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 

ISAK-1282 (nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.) (Žin., 2008, Nr. 55-2087) ir 2009 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 

ISAK-1222 (nuo 2009 m. birželio 21 d.) (Žin., 2009, Nr. 73-2990) redakcija: Baigus ekspertizę, 

ekspertų grupės vadovas per 15 darbo dienų atestacijos komisijai pateikia vadovo kompetencijos 

pagrindimo ataskaitą ir mokyklų vadovų atestacijos pažymą, parengtą pagal 4 priede pateiktą formą, 

ar/ir mokyklų vadovų pavaduotojų ugdymui/ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos pažymą, 

parengtą pagal 5 priede pateiktą formą, su siūlymu suteikti (ar nesuteikti) vadovui atitinkamą 

kvalifikacinę kategoriją ir rekomendacijomis vadovo kvalifikacijai bei veiklai tobulinti. 

37. Atestacijos komisija svarsto vadovo atestavimo klausimą, jeigu prieš 10 darbo dienų iki 

posėdžio buvo pateikti visi reikiami atestacijos dokumentai. 

38. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 

ISAK-1282 (nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.) (Žin., 2008, Nr. 55-2087) redakcija: Atestacijos komisijos 



posėdyje ekspertų grupės vadovas (narys) pristato ekspertizės išvadas apie atestuojamo vadovo 

kompetenciją ir veiklos rezultatus. Atestuojamas vadovas pristato savo vadovo veiklos ir 

kompetencijos tobulinimo planą, parengtą atsižvelgus į savo ketinimus ir ekspertų siūlymus. 

39. Atestacijos komisija gali: 

39.1. suteikti vadovo pretenduojamą kvalifikacinę kategoriją; 

39.2.  suteikti žemesnę nei vadovas pretenduoja kvalifikacinę kategoriją; 

39.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 

ISAK-1576 (nuo 2007 m. rugpjūčio 3 d.) (Žin., 2007, Nr. 86-3450) redakcija: pripažinti, kad vadovo 

kompetencija ir veikla  atitinka aukštesnę nei buvo pretenduota kvalifikacinę kategoriją, ir siūlyti per 

du mėnesius atlikti pakartotinę ekspertizę, papildžius ekspertų grupę Nuostatų 20 punkte nustatyta 

tvarka. Atestacijos komisija gali iš karto suteikti aukštesnę nei buvo pretenduota kvalifikacinę 

kategoriją, jeigu ekspertų grupė atitiko Nuostatų 20 punkto reikalavimus; 

39.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-

707 redakcija: pripažinti, kad vadovas netinka eiti pareigų, ir siūlyti atitinkamai mokyklos savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, savivaldybės vykdomajai institucijai ar viešosios įstaigos 

visuotiniam dalininkų susirinkimui įstatymų nustatyta tvarka spręsti klausimą dėl jo tolesnio darbo 

einant šias pareigas. 

40. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-

707 redakcija: Mokyklų vadovų atestacijos pažyma, mokyklų vadovų pavaduotojų ugdymui / ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos pažyma, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų veiklos ir kompetencijos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai 

pagrindimo ataskaitos ir atestacijos komisijos nutarimų kopijos saugomos vadovo asmens byloje 

penkerius metus ar iki kitos atestacijos / veiklos ir kompetencijos atitikties turimai kvalifikacinei 

kategorijai nustatymo. Vadovui pakeitus darbovietę, jo atestacijos dokumentų kopijos atiduodamos 

vadovui, šis jas perduoda naujam darbdaviui. 

41. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-

707 redakcija: Atestuotam vadovui perėjus dirbti į kitą mokyklą ar keičiant pareigas iš direktoriaus, 

direktoriaus pavaduotojo ugdymui ar ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo ir atvirkščiai, iki kitos 

atestacijos ar veiklos ir kompetencijos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo paliekama 

turėta kvalifikacinė kategorija. Atestuotam vadovui perėjus dirbti į kitą mokyklą, veiklos ir 

kompetencijos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymas vykdomas ne anksčiau kaip po 

trejų metų nuo perėjimo į kitą mokyklą dienos. Vykdydama šią nuostatą, atestacijos komisija pratęsia 

Mokyklos vadovo atestacijos pažymėjimo galiojimo laiką. 

42. Asmuo, perėjęs dirbti iš viešojo administravimo (švietimo srities) institucijos į mokyklą 

vadovu, trečiąją kvalifikacinę kategoriją gali įgyti po vienerių, antrąją - po dvejų, pirmąją - po ketverių 

vadybinio darbo praktikos mokykloje metų. 

43. Atestuotam vadovui perėjus dirbti į viešojo administravimo (švietimo srities) instituciją, jo 

įgyta kvalifikacinė kategorija išlieka. Atestuotam vadovui perėjus dirbti į kitą darbą, nesusijusį su 

švietimo veikla, jo kvalifikacinė kategorija išlieka dvejus metus nuo perėjimo į kitą darbą dienos. 

Grįžus dirbti į mokyklos vadovo pareigas, ne vėliau kaip po penkerių metų nuo perėjimo į kitą darbą 

dienos jam taikomos Nuostatų 42 punkto nuostatos. 

44. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 

ISAK-1282 (nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.) (Žin., 2008, Nr. 55-2087) ir 2009 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 

ISAK-1222 (nuo 2009 m. birželio 21 d.) (Žin., 2009, Nr. 73-2990) redakcija: Jeigu vadovas per 

atestuojamą laikotarpį keitė mokyklą, vadovo kompetencijos pagrindimo ataskaitoje turi būti 

fiksuojama veikla abiejose mokyklose. Jei vadovas dėl objektyvių priežasčių buvo nutraukęs savo 

vadybinę veiklą arba perėjo į kitą mokyklą dirbti vadovu ir nėra galimybių įvertinti vadovo veiklą 



ankstesnėje mokykloje (mokykla likviduota, keitėsi mokyklos tipas ir kt.), vadovas teikia argumentuotą 

paaiškinimą atestacijos komisijai, o ši aptaria situaciją ir numato tolesnę atestacijos eigą. 

45. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-

707 redakcija: Atestuotam mokyklos vadovui, atsižvelgdamas į jo įgytą kvalifikacinę kategoriją, 

pareiginę algą teisės aktų nustatyta tvarka skiria atitinkamai: mokyklos savininko teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija, savivaldybės vykdomoji institucija ar viešosios įstaigos visuotinis dalininkų 

susirinkimas, atestuotam mokyklos vadovo pavaduotojui ir/ar ugdymą organizuojančio skyriaus 

vedėjui – mokyklos vadovas. Atestacijos komisijos nutarimu kvalifikacinė kategorija vadovui 

suteikiama nuo sausio 1 d. arba nuo rugsėjo 1 d. 

 

VII1. VADOVO VEIKLOS IR KOMPETENCIJOS ATITIKTIES TURIMAI 

KVALIFIKACINEI KATEGORIJAI NUSTATYMAS 

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-707 

redakcija) 

 

501. Vadovo veiklos ir kompetencijos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymas 

vykdomas kas penkerius metus, jei vadovas nesiekia aukštesnės kategorijos, išskyrus atvejus, 

numatytus Nuostatų 41 punkte. 

502. Ne vėliau kaip prieš tris mėnesius (liepos ir rugpjūčio mėnesiai neįskaičiuojami) iki 

kvalifikacinės kategorijos galiojimo pabaigos atestuotas vadovas atestacijos komisijai teikia prašymą 

nustatyti veiklos ir kompetencijos atitiktį turimai kvalifikacinei kategorijai. Kartu su prašymu 

pateikiama penkerių metų vadovo veiklos ir kompetencijos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai 

pagrindimo ataskaita, parengta pagal 9 priede pateiktą formą, ir vadovo veiklos ir kompetencijos 

tobulinimo planas (vadovas pagrindžia atestacinio laikotarpio plano įgyvendinimą ir parengia naują 

planą 5 metų laikotarpiui), parengtas pagal 8 priede pateiktą formą. Mokyklos vadovo pavaduotojas 

ugdymui ir ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas prašymą nustatyti veiklos ir kompetencijos 

atitiktį turimai kvalifikacinei kategorijai teikia mokyklos vadovui. Mokyklos vadovas, išreiškęs 

nuomonę raštu, gautą prašymą kartu su vadovo veiklos ir kompetencijos atitikties turimai kvalifikacinei 

kategorijai pagrindimo ataskaita bei vadovo veiklos ir kompetencijos tobulinimo planu teikia 

atestacijos komisijai. 

503. Vadovaudamasi Nuostatų 20 punkto reikalavimais, atestacijos komisija nutarimu sudaro 

ekspertų grupes. Ekspertai su vadovu aptaria jo veiklą, įvertina 502 punkte nurodytus dokumentus. 

Vadovo veiklos ir kompetencijos atitiktis turimai kvalifikacinei kategorijai įvertinama ne vėliau kaip 

per du mėnesius nuo vadovo prašymo gavimo dienos (išskyrus liepos ir rugpjūčio mėnesius). 

504. Atestacijos komisija, atsižvelgdama į vadovo veiklos ir kompetencijos vertinimo išvadas, 

priima vieną iš šių sprendimų: 

504.1. vadovo veikla ir kompetencija atitinka turimos kvalifikacinės kategorijos reikalavimus; 

504.2. vadovo veikla ir kompetencija neatitinka turimos kvalifikacinės kategorijos reikalavimų 

ir siūlo po 3 mėnesių vadovui neeilinę atestaciją (iki peratestuojant vadovui išlieka turima kvalifikacinė 

kategorija); 

504.3. vadovo veikla ir kompetencija atitinka aukštesnės kvalifikacinės kategorijos reikalavimus 

ir siūloma vadovui atestuotis; 

504.4. atidėti vadovo veiklos ir kompetencijos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai 

nustatymą dėl nepakankamos ar netikslios informacijos apie vadovo veiklą ir įpareigoti ekspertus per 

vieną mėnesį patikslinti informaciją ir pateikti laisvos formos pažymą. 



505. Atestacijos komisija, nustačiusi, kad vadovo veikla ir kompetencija atitinka turimos 

kvalifikacinės kategorijos reikalavimus, priima nutarimą pratęsti Mokyklos vadovo atestacijos 

pažymėjimo galiojimo laiką 5 metams nuo sausio 1 d. arba nuo rugsėjo 1 d. 

 

VIII. APELIACIJŲ TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA 

(Skyriaus numeris – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 30 d. 

įsakymo Nr. ISAK-1282 (nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.) (Žin., 2008, Nr. 55-2087) redakcija) 

 

51. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 

ISAK-1282 (nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.) (Žin., 2008, Nr. 55-2087) redakcija: Vadovų atestacijos 

apeliacijas nagrinėja atestacijos komisijos bei švietimo ir mokslo ministro sudaryta Mokyklų vadovų 

atestacijos apeliacinė komisija (toliau vadinama apeliacinė komisija). 

52. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 

ISAK-1282 (nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.) (Žin., 2008, Nr. 55-2087) redakcija: Vadovas, nesutinkantis su 

ekspertų grupės išvadomis, ar ekspertas, nesutinkantis su kitų ekspertų išvadomis, teikia apeliaciją 

atestacijos komisijai iki komisijos posėdžio, kuriame numatyta svarstyti vadovo atestacijos klausimą. 

53. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-

707 redakcija: Apeliacinei komisijai apeliacijas gali teikti: 

53.1. vadovas, nesutinkantis su atestacijos komisijos nutarimu ar/ir atitinkamai mokyklos 

savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savivaldybės vykdomosios institucijos ar 

viešosios įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu; 

53.2. mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, savivaldybės vykdomoji 

institucija ar viešosios įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas, nesutinkantis su atestacijos komisijos 

nutarimu. 

54. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-

707 redakcija: Apeliacinei komisijai teikiama apeliacija turi būti argumentuota ir pateikta raštu per 15 

darbo dienų nuo atestacijos komisijos nutarimo ar atitinkamai mokyklos savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančios institucijos, savivaldybės vykdomosios institucijos ar viešosios įstaigos visuotinio 

dalininkų susirinkimo sprendimo priėmimo dienos. 

55. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 

ISAK-1282 (nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.) (Žin., 2008, Nr. 55-2087) redakcija: Apeliacinė komisija, 

gavusi apeliaciją, nutarimu paskiria komisijos narius ar/ir kitus ekspertus apeliacijai nagrinėti. Paskirti 

komisijos nariai ar/ir kiti ekspertai išnagrinėja pateiktus dokumentus, išklauso paaiškinimus ir prireikus 

vyksta į mokyklą ekspertuoti vadovo vadybinę veiklą. Apeliacijos nagrinėjimo išvados pateikiamos 

apeliacinei komisijai, kuri priima atitinkamą nutarimą:  

55.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-

707 redakcija: pritarti atestacijos komisijos nutarimui ir/ar mokyklos savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančios institucijos, savivaldybės vykdomosios institucijos ar viešosios įstaigos visuotinio 

dalininkų susirinkimo sprendimui; 

55.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 

ISAK-1222 (nuo 2009 m. birželio 21 d.) (Žin., 2009, Nr. 73-2990) redakcija: siūlyti panaikinti 

atestacijos komisijos nutarimą ir pakartotinai svarstyti vadovo atestacijos klausimą, prireikus siūlyti 

pakartotinai ekspertuoti, įtraukiant vieną apeliacinės komisijos pasiūlytą ekspertą į vadybos ekspertų 

grupę; 

55.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-

707 redakcija: pripažinti mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, 



savivaldybės vykdomosios institucijos ar viešosios įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimą 

dėl vadovo atestacijos nepagrįstu ir siūlyti jį keisti; 

55.4. pripažinti vadybos ekspertų (-o) kompetencijos stoką ir siūlyti švietimo ir mokslo 

ministrui sustabdyti jų (jo) įgaliojimus. 

56. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 

ISAK-1282 (nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.) (Žin., 2008, Nr. 55-2087) ir 2009 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 

ISAK-95 (nuo 2009 m. sausio 28 d.) (Žin., 2009, Nr. 10-379) redakcija: Apeliacija turi būti išnagrinėta 

ir sprendimas priimtas per tris mėnesius nuo jos įteikimo dienos (neįskaitant liepos ir rugpjūčio 

mėnesių). 

57. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 

ISAK-1282 (nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.) (Žin., 2008, Nr. 55-2087) redakcija: Apeliacinės komisijos 

nutarimus tvirtina švietimo ir mokslo ministras. 

58. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-

707 redakcija: Apie apeliacijos nagrinėjimo išvadas ir apeliacinės komisijos sprendimą per 10 darbo 

dienų nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuojamas vadovas, atestacijos komisija ir atitinkamai 

mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, savivaldybės vykdomoji institucija ar 

viešosios įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas. 

59. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-

707 redakcija: Apeliacinės komisijos, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios 

institucijos, savivaldybės vykdomosios institucijos ar viešosios įstaigos visuotinio dalininkų 

susirinkimo sprendimą suinteresuotas asmuo ar institucija įstatymų nustatyta tvarka gali apskųsti 

teismui. 

                                 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

(Skyriaus numeris - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 30 d. 

įsakymo Nr. ISAK-1282 (nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.) (Žin., 2008, Nr. 55-2087) redakcija) 

                                 

60. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 

ISAK-1282 (nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.) (Žin., 2008, Nr. 55-2087) redakcija: Vadovai, kurie iki šių 

Nuostatų įsigaliojimo yra įgiję pirmąją kvalifikacinę kategoriją, laikomi įgijusiais trečiąją kvalifikacinę 

kategoriją. Vadovai, kurie iki šių Nuostatų įsigaliojimo yra įgiję trečiąją kvalifikacinę kategoriją, 

laikomi įgijusiais pirmąją kvalifikacinę kategoriją. 

61. Neteko galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gegužės 27 d. 

įsakymu Nr. V-780 (Žin., 2010, Nr.66-3305). 

62. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 

ISAK-1282 (nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.) (Žin., 2008, Nr. 55-2087) redakcija: Rekomenduojama tuo 

pačiu metu atestuotis mokyklos vadovui, jo pavaduotojams ugdymui ir ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjams. 

63. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-

780 (Žin., 2010, Nr.66-3305) redakcija: Mokyklos vadovo atestacijos pažymėjimas (naujo pavyzdžio) 

išduodamas 5 metams (galiojimo laikas nurodomas pažymėjime), jo galiojimo laikas pratęsiamas, jeigu 

vadovas pakartotinai buvo atestuotas ar nustatyta veiklos atitiktis tai pačiai kvalifikacinei kategorijai. 

Vadovui suteikus aukštesnę ar žemesnę nei turėta kvalifikacinę kategoriją, išduodamas naujas 

Mokyklos vadovo atestacijos pažymėjimas. Seno pavyzdžio vadovo atestacijos pažymėjimas galioja iki 

kitos atestacijos. 

64. Neteko galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 30 d. 

įsakymu Nr. ISAK-1282 (nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.) (Žin., 2008, Nr. 55-2087). 



65. Neteko galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. 

įsakymu Nr. V-707. 

66. Neteko galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gegužės 27 d. 

įsakymu Nr. V-780 (Žin., 2010, Nr.66-3305). 

67. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-

707 redakcija: Vadovų atestacijos dokumentai, parengti pagal 3, 4, 5, 8 ir 9 prieduose pateiktas formas, 

registruojami ilgo ir laikino saugojimo dokumentų registre. 

 

________________________________ 


