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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatų, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 914 „Dėl Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 12.4 papunkčiu ir 

siekdama įgyvendinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų 

įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu 

Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo 

plano patvirtinimo“, 1.3.1 ir 1.3.10 veiksmus bei 2017 m. lapkričio 22 d. Lietuvos švietimo ir mokslo 

šakos kolektyvinės sutarties, įregistruotos Kolektyvinių sutarčių registre numeriu Nr. PV3-61 

(įskaitant vėlesnius pakeitimus ir papildymus), 8.4, 8.5, 8.6, 8.9, 8.11 papunkčius:  

1. S u d a r a u darbo grupę švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) pedagoginių 

darbuotojų darbo apmokėjimui tobulinti: 

            1.1. Ramūnas Skaudžius, švietimo, mokslo ir sporto viceministras (grupės vadovas); 

            1.2. Eglė Radėnienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ekonomikos departamento 

direktorė (grupės vadovo pavaduotoja); 

            1.3. Aidas Aldakauskas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir 

regioninės politikos departamento direktorius;   

            1.4. Jolita Andrijauskienė, Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos pirmininkė; 

            1.5. Lidija Bručkienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, atstovaujanti Lietuvos švietimo 

darbuotojų profesinei sąjungai; 

            1.6. Jolita Jablonskienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vedėja, atstovaujanti Lietuvos savivaldybių Švietimo padalinių vedėjų asociacijai; 

            1.7. Valentinas Gendvilis, Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos direktorius, 

atstovaujantis Lietuvos mokyklų vadovų asociacijai; 

            1.8. Diana Gurevičienė, Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos mokytoja, 

atstovaujanti Lietuvos profesinei sąjungai „Sandrauga“; 

            1.9. Vidas Karvelis, Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus 

pavaduotojas, atstovaujantis Lietuvos pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų asociacijai; 

           1.10. Artūras Katinas, Utenos muzikos mokyklos direktorius, atstovaujantis Muzikos ir meno 

mokyklų vadovų asociacijai; 

           1.11. Aldona Kindurienė, Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė; 

           1.12. Daina Kiršanskienė, Vilniaus statybininkų rengimo centro direktorė, atstovaujanti 

Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijai; 

             1.13. Jonas Mickus, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros 

klausimais; 

           1.14. Egidijus Milešinas, Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininkas; 
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            1.15. Egidija Nausėdienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą 

departamento Pedagogų veiklos skyriaus patarėja, atliekanti skyriaus vedėjo pareigas; 

            1.16. Stanislava Strolaitė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir 

regioninės politikos departamento Mokyklų veiklos skyriaus patarėja; 

            1.17. Jurgita Šerpatauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Teisės ir administravimo 

departamento Teisės skyriaus patarėja. 

            2. P a v e d u šio įsakymo 1 punktu sudarytai darbo grupei iki 2022 m. kovo 1 d. parengti 

pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) 

pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimą, tobulinimo. 

            3. L e i d ž i u darbo grupei prireikus pasitelkti nepriklausomų ekspertų, valstybės institucijų, 

įstaigų ir organizacijų atstovus.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                      Jurgita Šiugždinienė 

 

  

 

 


