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JUNGTINĖS ŠVIETIMO PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ATSTOVYBĖS, LIETUVOS
ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS, LIETUVOS PROFESINIŲ
SĄJUNGŲ FEDERACIJOS „SANDRAUGA“ IR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS
POSĖDŽIO
PROTOKOLAS NR. OR6-5(5.27-82)
2015 m. rugsėjo 8 d.

Posėdis įvyko 2015 m. rugsėjo 8 d. 14–15.30 val.
Posėdţio pirmininkė – švietimo ir mokslo viceministrė G. Krasauskienė.
Posėdţio sekretorė – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos
departamento Mokyklų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė S. Strolaitė.
Dalyvavo: A. Lapinskienė (LAMPSS) (įgaliojimas pridedamas), J. Voloskevičienė (LMPS),
A. Kindurienė (KŠDPS), A. Jurgelevičius (LŠPS), R. Minkevičienė (ŠMPS „Solidarumas“), V.
Silvanavičius (LŠDPS) (įgaliojimas pridedamas), K. Juknis (LPS „Sandrauga“), E. Jesinas (LŠĮPS),
A. Razmantienė (ŠMM), I. Ramelytė (ŠMM), O. Pacevičienė (ŠMM), K. Markelienė (ŠMM), D.
Lukošiūnienė (ŠMM), A. Aldakauskas (ŠMM), R. Ališauskas (ŠMM), A. K. Rimkus (LSA
deleguotas Panevėţio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vedėjas), Tatjana Babrauskienė (LŠPS tarptautinė sekretorė).
DARBOTVARKĖ:
1.
Dėl posėdţio, įvykusio 2015 m. rugpjūčio 18 d., protokolo patvirtinimo.
2.
Dėl posėdţių protokolų rašymo.
3.
Dėl posėdţių vedimo reglamento.
4.
Dėl 2015 m. birţelio 17 d. Lietuvos Respublikos švietimo šakos kolektyvinės sutarties
projekto II skyriaus svarstymo.
1. SVARSTYTA. Posėdţio, įvykusio 2015 m. liepos 28 d., protokolo patvirtinimas.
Švietimo ir mokslo viceministrė G. Krasauskienė paţymėjo, jog turime patvirtinti praėjusio
posėdţio protokolą. Informavo, kad gauta viena redakcinio pobūdţio pastaba dėl 5.2 papunkčio
(parašyta „leistis“, o turi būti parašyta „keistis“), ir pasiūlė balsuoti uţ 2015 m. liepos 28 d.
posėdţio protokolo patvirtinimą.
BALSUOJA: UŢ – 16, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra.
NUTARTA. Patvirtinti posėdţio, įvykusio 2015 m. liepos 28 d., protokolą.
2. SVARSTYTA. Posėdţių protokolų rašymas.
V. Silvanavičius paklausė, kokia prasmė protokole rašyti pavardes ţmonių, kurie dalyvauja
diskusijose, ir pasiūlė trumpai parašyti, kas ką sakė.
A. Razmantienė atkreipė dėmesį, kad oficialus protokolo priedas yra garso įrašas, todėl
uţtenka išvardyti tik diskusijose dalyvavusiųjų pavardes.
A. Jurgelevičius paţymėjo, kad uţtenka išvardyti tik diskusijose dalyvavusiųjų pavardes.
V. Silvanavičius siūlė trumpai išdėstyti pasisakančiųjų mintis.
S. Strolaitė paţymėjo, kad, kai protokole trumpai išdėstomos pasisakančiųjų mintys, iškyla
problema, jog ne visos pasisakančiųjų mintys uţrašomos ir būna nepatenkintų.
Viceministrė G. Krasauskienė pasiūlė balsuoti, kad protokole būtų trumpai uţrašomos
diskusijose dalyvaujančiųjų mintys.
BALSUOJA: UŢ – 3, PRIEŠ – 13, SUSILAIKĖ – nėra.
NUTARTA. Protokole, svarstant Sutarties punktus, išvardyti tik diskutuojančiųjų pavardes.
3. SVARSTYTA. Posėdţio vedimo reglamentas.

2

Viceministrė G. Krasauskienė informavo, kad gautas 2015 m. rugpjūčio 26 d. Jungtinės
švietimo profesinių sąjungų atstovybės raštas Nr. 016 „Dėl derybinės darbo grupės veiklos
reglamento pakeitimo“, kuriame prašoma kiekvieną posėdį pradėti 10 val. ir baigti 16 val., taip pat
ir 2015 m. rugsėjo 8 d. posėdį pradėti 10 val. Ji taip pat informavo, jog ministerijoje buvo
diskutuojama dėl šio siūlymo, ir pasiūlė dirbti 1,5 val. iki pietų ir 1,5 val. po pietų.
V. Silvanavičius pasiūlė posėdţius organizuoti ne kartą per tris, o kartą per dvi savaites ir
posėdţius perkelti iš antradienio į ketvirtadienį.
E. Jesinas pasiūlė dirbti 2 val. iki pietų ir 2 val. po pietų ir rinktis kartą per 3 savaites.
Viceministrė G. Krasauskienė pasiūlė posėdţius organizuoti kartą per 3 savaites ir dirbti 1,5
val. iki pietų ir 1,5 val. po pietų ir prireikus pratęsti darbą po 0,5 val. Ji apibendrino visų siūlymus ir
pasiūlė balsavimui 3 variantus:
1 variantas: dirbti po 1,5 val. iki pietų ir po pietų kartą per dvi savaites;
2 variantas: dirbti po 2 val. iki pietų ir po pietų kartą per tris savaites;
3 variantas: dirbti po 1,5 val. iki pietų ir po pietų kartą per tris savaites ir prireikus darbą
pratęsti po 0,5 val. iki pietų ir po pietų.
BALSUOJA:
1 variantas. UŢ – 2, PRIEŠ – 14, SUSILAIKĖ – nėra.
2 variantas. UŢ – 6, PRIEŠ – 10, SUSILAIKĖ – nėra.
3 variantas. UŢ – 8, PRIEŠ – 8, SUSILAIKĖ – nėra.
Viceministrė G. Krasauskienė informavo, kad nė vienam variantui nepritarta.
A. Razmantienė pasiūlė atsisakyti varianto, uţ kurį maţiausiai balsuota, ir dar kartą balsuoti.
Viceministrė G. Krasauskienė pasiūlė balsavimui 2 variantus:
1 variantas: dirbti po 1,5 val. iki pietų ir po pietų kartą per tris savaites ir prireikus darbą
pratęsti po 0,5 val. iki pietų ir po pietų;
2 variantas: dirbti po 2 val. iki pietų ir po pietų kartą per tris savaites.
BALSUOJA:
1 variantas. UŢ – 16, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra.
NUTARTA. Dirbti po 1,5 val. iki pietų ir po pietų kartą per tris savaites ir prireikus darbą
pratęsti po 0,5 val. iki pietų ir po pietų.
V. Silvanavičius pasiūlė posėdţius organizuoti ne antradieniais, o ketvirtadieniais.
Viceministrė G. Krasauskienė pasiūlė balsuoti, kad posėdţiai vyktų ne antradieniais, o
ketvirtadieniais.
BALSUOJA: UŢ – 12, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – 4.
NUTARTA:
1. Posėdţius organizuoti ketvirtadieniais.
2. Kitas posėdis dėl Lietuvos švietimo šakos kolektyvinės sutarties projekto rengimo vyks
2015 m. rugsėjo 24 d. 10.30 val. ministerijos Kolegijų salėje. Kvietimai nebus siunčiami.
4. SVARSTYTA. 2015 m. birţelio 17 d. Lietuvos Respublikos švietimo šakos kolektyvinės
sutarties projekto II skyrius.
Viceministrė G. Krasauskienė pasiūlė svarstyti Sutarties 7 punktą ir paprašė A. Aldakauską
pristatyti siūlymus dėl šio punkto tobulinimo.
Diskusijose dalyvavo A. Aldakauskas, A. Razmantienė, E. Jesinas, K. Markelienė, J.
Voloskevičienė, A. Jurgelevičius.
Viceministrė G. Krasauskienė pasiūlė balsuoti uţ tokią Sutarties 7 punkto formuluotę: „7.
Sukurti finansines paskatas savivaldybių ir valstybinių bendrojo ugdymo mokyklų pensinio amţiaus
pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti. Šiam tikslui pagal poreikį ir valstybės finansines
galimybes lėšas skirti iš valstybės biudţeto. Reikalingų lėšų poreikį kasmet apskaičiuoti pagal
švietimo ir mokslo ministro patvirtintą tvarką.“
BALSUOJA: UŢ – 16, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra.
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NUTARTA. Pritarti tokiai Sutarties 7 punkto formuluotei: „7. Sukurti finansines paskatas
savivaldybių ir valstybinių bendrojo ugdymo mokyklų pensinio amţiaus pedagoginių darbuotojų
skaičiui optimizuoti. Šiam tikslui pagal poreikį ir valstybės finansines galimybes lėšas skirti iš
valstybės biudţeto. Reikalingų lėšų poreikį kasmet apskaičiuoti pagal švietimo ir mokslo ministro
patvirtintą tvarką.“
Viceministrė G. Krasauskienė pasiūlė svarstyti Sutarties 8 punktą ir paprašė A. Aldakauską
pristatyti siūlymus dėl šio punkto tobulinimo.
Diskusijose dalyvavo A. Aldakauskas, G. Krasauskienė, A. Razmantienė, E. Jesinas, K.
Markelienė, J. Voloskevičienė, A. Jurgelevičius, O. Pacevičienė, K. Juknis, R. Miknevičienė, A.
Lapinskienė, V. Silvanavičius, R. Ališauskas.
Viceministrė G. Krasauskienė pasiūlė balsuoti uţ tokią Sutarties 8 punkto formuluotę: „8. Per
tris mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo datos inicijuoti sukūrimą teisinių prielaidų, uţtikrinančių
galimybę gauti kompensacines išmokas pedagoginiams darbuotojams, turintiems ne maţiau kaip 30
metų pedagoginio darbo staţą, kuriems liko ne daugiau kaip 5 metai iki teisės gauti senatvės
pensiją, tačiau savo noru pasitraukiantiems iš pedagoginio darbo švietimo sektoriuje. Šiam tikslui
lėšas numatyti iš valstybės biudţeto.“
BALSUOJA: UŢ – 16, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra.
NUTARTA. Pritarti tokiai Sutarties 8 punkto formuluotei: „8. Per tris mėnesius nuo Sutarties
įsigaliojimo datos inicijuoti sukūrimą teisinių prielaidų, uţtikrinančių galimybę gauti
kompensacines išmokas pedagoginiams darbuotojams, turintiems ne maţiau kaip 30 metų
pedagoginio darbo staţą, kuriems liko ne daugiau kaip 5 metai iki teisės gauti senatvės pensiją,
tačiau savo noru pasitraukiantiems iš pedagoginio darbo švietimo sektoriuje. Šiam tikslui lėšas
numatyti iš valstybės biudţeto.“
Posėdţio pirmininkė, švietimo ir mokslo viceministrė

Posėdţio sekretorė

Genoveita Krasauskienė

Stanislava Strolaitė

