
LIETUVOS PEDAGOGŲ ASOCIACIJŲ VADOVŲ TARYBA 
 

Tarybos nariai-asociacijų vadovai/prezidentai: 
Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos, Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos, Lietuvos chemijos mokytojų            
asociacijos, Lietuvos dailės ugdytojų draugijos (veikla suspenduota iki 2016-10-29), Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos,             
Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos, Lietuvos informatikos mokytojų           
asociacijos, Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos, Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos, Lietuvių kalbos ir literatūros             
mokytojų sąjunga, Klasikų asociacijos, Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos, Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos,            
Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos, Lietuvos Respublikos rusų kalbos (užsienio kalbos) mokytojų              
asociacijos, Šokio mokytojų asociacijos, “Lituanistų sambūrio”, Lietuvos socialinų pedagogų asociacijos, Lietuvos vokiečių            
kalbos mokytojų asociacijos 
 

 
LR švietimo ir mokslo ministrei  

Jurgitai Petrauskienei 

 

Dėl darbo švietimo bendruomenėse įtraukimo į etatinį darbo apmokėjimą 

 

LR Seimas 2018-06-29 pritarė mokytojų atlyginimų pertvarkai, pagal kurią pedagogų atlygis bus skaičiuojamas pagal etatus. Pagal               

reformą pedagogo veikla bus skirstoma į pamokų vedimą (kontaktines valandas), pasirengimą pamokoms ir darbą su bendruomene.  

LR ŠMM tinklapyje www.etatinis.lt etatinio apmokėjimo modelio aprašyme yra pažymėta, kad „kitas laikas skiriamas              

nekontaktinėms valandoms: su pamokomis susijusioms veikloms, papildomai veiklai mokyklos bendruomenei.“  

Respublikinių pedagogų asociacijų vadovai, prezidiumų arba valdybų nariai, miestų/rajonų metodinių ratelių (tarybų) pirmininkai ir              

nariai labai dažnai yra kviečiami dalyvauti įvairiose LR ŠMM, UPC, kitų švietimo įstaigų organizuojamose veiklose. Tokia veikla                 

įvairiose darbo grupėse, susirinkimuose, pasitarimuose, rengiamų dokumentų nagrinėjimas ir aptarimas, ekspertiniai vertinimai ir pan.              

nėra numatyti etatinio apmokėjimo modelyje. Manome, kad darbas švietimo bendruomenių asociacijų veikloje, atitinka naująją tvarką ir                

teikia naudą bendruomenei ir todėl patenka į papildomai veiklai bendruomenėje apskaitytinas valandas; jis yra tiesiogiai naudingas ir                 

konkrečios mokyklos bendruomenei, nes visos naujienos pirmiausiai pasiekia šios mokyklos mokytojus. 

Lietuvos pedagogų aciaciacijų vadovų taryba atkreipia dėmesį, kad toks darbo laikas mokytojų asociacijų veikloje yra niekaip                

neapskaitomas ir neatlyginamas. 

Siūlome normatyviniuose etatinio mokytojų darbo apmokėjimo dokumentuose numatyti, kad respublikinių pedagogų asociacijų vadovų,             

prezidiumų arba valdybų narių, miestų/rajonų metodinių ratelių (tarybų) pirmininkų ir narių veikla, pagal asociacijų pateiktus duomenis,                

būtų numatoma ir apmokama kaip papildoma veikla bendruomenėms. Siūlome, kad už pirmininko/prezidento veiklą būtų įskaitomos 3-4                

val., valdybų/tarybų narių - 2 val., aktyvių narių - 1 val. per savaitę. 

 

LPAVT koordinatoriai: 

 

Arnoldas Riekumas, Šokio mokytojų asociacijos prezidentas 

 

Rytas Šalna, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas  

 

Eglė Šleinotienė, Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos garbės prezidentė 
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Koordinatoriai: Arnoldas Riekumas, tel. 8-670-13923, Rytas Šalna, tel. 8-685-33983, Eglė Šleinotienė, tel. 8-655-99 371 
 

http://www.etatinis.lt/

