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DĖL ŠVIETIMO ŠAKOS ĮSPĖJAMOJO STREIKO SKELBIMO 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (toliau - Darbo kodekso) 235 str. 1 

d. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (toliau - LŠMPS) 2019 m. lapkričio 8 d. iškėlė ir 

įteikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Švietimo, sporto ir mokslo ministerijai šiuos 

reikalavimus: 

1. Sukurti finansines paskatas savivaldybių ir valstybinių mokyklų mokytojų, 

dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo 

programas, skaičiui optimizuoti.  

2. Didinti mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. išnyktų 

atotrūkis nuo  mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas, darbo užmokesčio  

3. Inicijuoti, kad papildomai būtų nustatyti atitinkamai didesni pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientai mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, turintiems 20 ir 25 metų pedagoginio darbo stažą. 

4. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,  

nekontaktinių valandų skaičiui etate padidinti nuo 3 iki 6 val., nuo 2022 m. kasmet pridedant po 1 

nekontaktinę valandą. 

5. Sukurti finansines prielaidas nuo 2020 m. sausio 1 d. įgyvendinti Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimo 

įstatymo (2018-12-11 Nr. XIII-1712) nuostatas, pagal kurias švietimo pagalbos specialistų 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami 15–25 procentų.  

6. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. didinti mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, 

neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo programas, pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientus vidutiniškai 10 procentų. 

7. Pasiekti, kad 2025 m. mokytojų vidutinis darbo užmokestis sudarytų 130 procentų 

šalies vidutinio darbo užmokesčio.  

8. Nuo 2020 m. sausio 1 d. panaikinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo II–VII skyriuose 

nurodytų švietimo sektoriaus darbuotojų koeficientų intervalus, paliekant maksimalų koeficientą.  

9. Inicijuoti teisės aktų pakeitimus, pagal kuriuos nuo 2021 m. sausio 1 d. būtų 

panaikinti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui ir mokyklų ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų intervalai, nustatant maksimalius 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus.  

10. Nuo 2020 m. kasmet didinti dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų etatinį 

(bazinį) darbo užmokestį ne mažiau kaip 10 proc., kad 2025 m. šių darbuotojų vidutinis darbo 

užmokestis sudarytų 150 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio.  
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Atsižvelgiant į tai, kad LŠMPS reikalavimai nebuvo patenkinti, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso 243 str. 2 d. 1 p., 245 str. 1 ir 2 d., Lietuvos Respublikos Profesinių 

sąjungų įstatymo 23 str. 2 d., LŠMPS įstatų 38.20 p., 2019 m. spalio 17 d. įvykusios LŠMPS 

tarybos sprendimu, LŠMPS skelbia įspėjamąjį švietimo šakos streiką. 

Vadovaujantis Darbo kodekso 181 str. 2 d. ir 246 str. 2 d. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos švietimo, sporto ir mokslo ministerija apie būsimo įspėjamojo 

streiko pradžią informuotos nustatytais terminais ir tvarka. 

Atsižvelgiant į tai, kad Jūsų vadovaujamoje institucijoje veikia LŠMPS priklausanti 

profesinė sąjunga (organizacija) ir vadovaudamiesi Darbo kodekso 246 str. 1 d. reikalavimais, 

informuojame, kad 2019 m. lapkričio 28 d. nuo 8 val. iki 10 val. skelbiamas įspėjamasis švietimo 

šakos streikas, kuriame dalyvaus ir Jūsų vadovaujamos institucijos darbuotojai.  

LŠMPS narių įspėjamąjį streiką koordinuos, 2019 m. lapkričio 11 d. LŠMPS sudarytas 

streiko komitetas: 

Egidijus Milešinas, LŠMPS pirmininkas, 

Audrius Jurgelevičius, LŠMPS pirmininko pavaduotojas, 

Evelina Šilinytė, LŠMPS teisės centro vadovė. 

Vadovaujantis LR Darbo kodekso 249 str. 2 d. bei siekdami streiko metu užtikrinti turto ir 

žmonių apsaugą, siūlome per dvi dienas organizuoti susitikimą su profesinės organizacijos 

atstovais, kuriame aptarsite šiuos klausimus: 

1) Kaip bus informuojami ugdytinių tėvai apie streiką. 

2) Kaip bus organizuojama įstaigos veikla streiko metu. 

3) Kaip darbdavys išsiaiškins nestreikuojančius darbuotojus. 

4) Kas pildys Statistikos departamento pateiktas statistines ataskaitas. 

5) Kitus abiem pusėms aktualius klausimus. 

 

 

Lietuvos švietimo ir mokslo 

profesinės sąjungos pirmininkas 

 Egidijus Milešinas 

   

 

 

 

 


