
LŠMPS Kretingos raj. susivienijimo  
pirmininkė Eugenija DANIUK:

„Kretingos rajone mokytojai iki balandžio 10 
d. turėjo apsispręsti ir informuoti ugdymo 
įstaigos administraciją apie norą išeiti į pensiją 
ir pasinaudoti išeitinių išmokų fondu. Rajono 
savivaldybė iki gegužės 31 d. turėjo įvertinti ir 
pateikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai 
finansų poreikį, kad visi norintys galėtų gauti jiems 
priklausančią išeitinę išmoką.
Natūralu, kad žmonės, sulaukę pensinio amžiaus, 
nori išeiti į užtarnautą poilsį. Pernai tokios galimybės 
nebuvo ir dar tokiomis sąlygomis, todėl šiais metais 
daugiau mokytojų siekia pasinaudoti išeitinių 
išmokų fondu. Kiek profesinei sąjungai yra žinoma, 
Kretingos rajone 18 žmonių yra pateikę prašymus 
ir savivaldybė užtikrins, kad juos pasiektų reikiamo 
dydžio išeitinės išmokos.“ 

LŠMPS Mažeikių raj. susivienijimo pirmininkė 
Judyta TEKINGUNDUZ: 

„Mažeikių rajone šiais metais mokytojų tarpe 
judėjimas buvo labai didelis, nors, iš kitos pusės, 
jaučiamas ir akivaizdus specialistų trūkumas. Buvo 
gauta daugiau nei 20 mokytojų prašymų. Pastebima 
tendencija, kad tai žmonės, kuriems iki pensijos likę 
2-3 metai, o jų darbo stažai iki 40 metų. 
Būtent profesinė sąjunga suteikė visą informaciją 
mokytojams apie išeitinių išmokų fondą, o ne 
ugdymo įstaigų vadovai. Paradoksalu, kad jie siūlė 
žmonėms palikti savo darbo vietą be išeitinių išmokų. 
Labai daug neformalaus ugdymo mokytojų norėjo 
išeiti, bet, kaip anksčiau, jų išeitinėms savivaldybė 
pinigų neskyrė. 
Kadangi vis dar neaiški situacija, ar tikrai visų 
išeitinėms užteks pinigų, kai kurie žmonės jau savo 
prašymus spėjo ir atsiimti, nes tikroji lėšų dalis 
išeitinėms išmokoms finansuoti paaiškės tik rugsėjo 
mėnesį.“
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LŠMPS Elektrėnų sav. susivienijimo  
pirmininkė Asta JUKNIENĖ:

„Ugdymo įstaigų vadovai informavo mokytojus 
apie galimybę, išeinant į pensiją, pasinaudoti 
išeitinių išmokų fondu, tačiau  ir pensinio amžiaus 
sulaukę specialistai vis dar nori dirbti. Aišku, kad iš 
vienos Elektrėnų savivaldybės gimnazijos į pensiją 
su išeitinėmis išmokomis išėjo 2 pedagogės, 
tačiau patys mokytojai tokia informacija labai 
garsiai nesidalina. Svarbiausia, kad dėl mažos 
savivaldybės specifikos ir nedidelio kiekio 
prašymų, visi norintys turėjo galimybę išeidami 
į pensiją pasinaudoti išeitinių išmokų fondu ir 
savivaldybė susiformavusį finansų poreikį turėjo 
patenkinti.“

LŠMPS Pasvalio raj. susivienijimo  
pirmininkė Roma JACKŪNIENĖ:

„Pasvalio rajone iš pradžių mokyklų direktoriai 
nepasidalino informacija su mokytojais apie išeitinių 
išmokų fondą ir galimybę išeinantiems į pensiją 
juo pasinaudoti. Visiškai priešinga buvo profesinės 
sąjungos pozicija, kuri iškart gavusi informaciją kalbėjo 
su žmonėmis, kad visi norintys turi pasinaudoti šia 
galimybe. Vėliau jau ir mokyklų direktoriai visiems 
išsiuntė pranešimus, kad iki gegužės 31 d. galima teikti 
prašymus gauti išeitines kompensacijas.
Šiais metais galima išskirti kelias priežastis, kurios 
lėmė, kad mokytojai norėjo išeiti į pensiją ir 
pasinaudoti išeitinėmis, tai - nuotolinis mokymas 
ir kompiuterinių įgūdžių trūkumas, kuris, ypatingai 
vyresnio amžiaus mokytojams, sukėlė papildomą 
stresą ir išmušė juos iš jiems įprasto mokymo ritmo.“

LŠMPS Kelmės raj. susivienijimo pirmininkė 
Dalia BALČIŪNIENĖ:

„Kelmės rajone šiais metais tikrai nebuvo masinio 
išėjimo į pensiją, nors visi mokytojai iš mokyklų ir 
kitų ugdymo įstaigų direktorių gavo visą informaciją 
apie tokią galimybę. Tokią situaciją reikėtų aiškinti 
mokytojų trūkumu, nes dauguma pensinio amžiaus 
specialistų lieka darbe, kadangi, priešingu atveju, 
nebus kam dirbti su mokiniais. Direktoriai tikrai 
buvo sąžiningi ir pensinio amžiaus sulaukusiems 
specialistams siūlė išeiti į pensiją ir pasinaudoti 
išeitinių išmokų galimybe, tačiau jokio primygtinio 
reikalavimo iš jų pusės nebuvo, nes visi puikiai 
supranta, kad eilės už durų laukiančių mokytojų 
nėra, o rajono vaikus kažkam reikia ugdyti.“

LŠMPS Palangos m. susivienijimo 
pirmininkė Aurelija JAZBUTIENĖ:

„Palangos miesto mokytojai žinojo apie 
galimybę, išeinant į pensiją, gauti išeitinę 
išmoką, kurios 2/3 dengiamos valstybės, o 
1/3 savivaldybės skiriamomis lėšomis. Nors 
mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose 
dirba daug pensinio amžiaus specialistų, bet jie 
net negalvoja apie išėjimą į pensiją. Dažniausiai 
vyresnio amžiaus specialistai dirba turėdami 
nedidelį krūvį ir jiems tai yra papildomas 
uždarbis prie jau gaunamos pensijos. Žmonės 
dirba tol, kol įvertinę visas aplinkybes mato iš 
to naudą, o jeigu jie panorės išeiti, kad ir kitais 
metais į pensiją ir pasinaudoti išeitinių išmokų 
fondu, tai Palangos miesto savivaldybė tikrai 
skirtų reikalingas lėšas.“



LŠMPS Rietavo sav. susivienijimo 
pirmininkas Alfredas MOCKUS:

„Rietavo savivaldybėje šiais metais norą išeiti į 
pensiją pareiškė tik vienas žmogus, o įstaigos 
vadovė, kurioje jis dirba, sutvarkė visus formalumus, 
kad jis, gavęs jam priklausančią išeitinę išmoką, 
ramiai galėtų palikti savo darbo vietą. 
Žinoma, savivaldybės dydis irgi lemia, kad išeinančių 
į pensiją skaičius minimalus, o mokytojai – darbingo 
amžiaus. Kaip ir priklauso, visi mokytojai buvo 
laiku informuoti apie tai, kad jeigu tik norėtų išeiti 
į pensiją, gali pasinaudoti valstybės biudžeto 
lėšomis finansuojamu išeitinių išmokų fondu, kuris 
skirtas mokyklų mokytojų skaičiaus optimizavimo 
programai.“

LŠMPS Telšių raj. susivienijimo  
pirmininkė Lina DIJOKIENĖ: 

„Šiais metais Telšių rajone stipriai padaugėjo norinčių 
išeiti į pensiją, o tokio tipo prašymus parašė beveik 
40 mokytojų. Kadangi rajone yra nemažai dirbančių 
pensinio amžiaus specialistų, o pernai nebuvo galima 
pasinaudoti mokyklų mokytojų skaičiaus optimizavimo 
programa ir jai skiriamu finansavimu išeitinėms 
išmokoms, todėl šiais metais mokytojai jau nenorėjo 
praleisti šios galimybės ir drąsiai teikė prašymus išeiti 
į pensiją. Dar viena priežastis, kuri galėjo paskatinti, 
pensinio amžiaus žmones pasitraukti iš mokyklos, 
tai, kad uždaroma viena rajono suaugusiųjų mokykla 
ir viena kaimo mokykla. Žmonės laimingi, kad galėjo 
palankiausiomis sąlygomis palikti savo daug metų 
puoselėtą darbovietę.“

LŠMPS Šalčininkų raj. susivienijimo  
pirmininkė Jovita BOGUŠEVIČ:

„Šalčininkų rajono mokytojų tarpe didelio 
susidomėjimo nesulaukė galimybė išeinant į pensiją 
pasinaudoti išeitinių išmokų fondu. Kiek profesinei 
sąjungai yra žinoma, tik viena mokytoja palieka 
darbą mokykloje ir išeidama į pensiją yra parašiusi 
prašymą bei pretenduoja į išeitinę išmoką dėl kurios 
išmokėjimo ugdymo įstaigai problemų neturėtų 
kilti. Bendrai kalbant apie pačią rajono švietimo 
bendruomenę, ją dauguma sudaro darbingo 
amžiaus pedagogai, kuriems dar yra likę ne vieni 
metai iki pensijos, tačiau ateityje ir Šalčininkų rajono 
mokytojų gretose kils susidomėjimas išeitinių 
išmokų fondu.“
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