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ŠVIETIMO ŠAKOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

• Šakos kolektyvines sutarties reikalingumą pagal LR Darbo
kodekso reikalavimus nusako 3 str. kaip darbo teises šaltinį

• 3 straipsnis. Darbo teisės šaltiniai:
• Darbo teisės šaltiniai yra Lietuvos Respublikos Konstitucija,

Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, šis Kodeksas, kiti
įstatymai ir jiems neprieštaraujantys norminiai teisės aktai,
kolektyvinių sutarčių normatyvinės nuostatos.

•



ŠVIETIMO ŠAKOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

• 50 straipsnis. Nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės 
sutarties turinys

• 4. Nacionalinėje, šakos ir teritorinėje kolektyvinėje sutartyje 
paprastai nustatoma:

• 1) darbo apmokėjimo, darbo ir poilsio laiko, darbuotojų saugos ir 
sveikatos sąlygos;

• 2) darbo apmokėjimo sistema kainų, infliacijos didėjimo atvejais;
• 3) specialybės įgijimo, kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo 

sąlygos;
• 4) socialinės partnerystės rėmimo priemonės, padedančios 

išvengti kolektyvinių ginčų, streikų;



ŠVIETIMO ŠAKOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

• 50 str. 4 d papunkčiai:

5) darbo normų, išdirbto laiko, aptarnavimo, darbuotojų skaičiaus 
nustatymo, pakeitimo ir peržiūrėjimo tvarka;

6) kitos šalims svarbios darbo, socialinės ir ekonominės sąlygos;

7) jos keitimo ir papildymo tvarka, galiojimo terminas, vykdymo 
kontrolė, atsakomybė už susitarimo pažeidimą ir kt.



ŠVIETIMO ŠAKOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

• Formuojant atitinkamų metų valstybės biudžetą, kasmet didinti
švietimo ir mokslo finansavimą, siejant jį su realiu BVP augimu
ir iki 2020 m. nacionalinės išlaidos švietimui sudarytų ne
mažiau 6% nuo BVP dydžio kas atitiktų ES rekomendacijas,
Valstybinę švietimo 2013-2020 m. strategiją, siekiant šito
palaipsniui ir derinant su profesinių sąjungų atstovybėmis prieš
ruošiant ir tvirtinant LR biudžeto finansinę dalį.



Sutarties projekto tekstas LAMPSS Sutarties projekto punktas po svarstymo 
 

Darbo apmokėjimas aukštosiose mokyklose 
18. Iki 2016 m. sausio 01 d. grąžinti į pirmykštę 
padėtį ekonominės krizės metu sumažintą BMA.   
19. Vidutinis aukštojo mokslo pedagogų ir mokslo 
darbuotojų atlyginimas ne mažesnis už šalies 
atlyginimų vidurkį pagal praėjusius metus nuo 2017 
m.. Minimalus pedagogo, mokslo darbuotojo  
atlyginimas 25 procentais  didesnis negu šalies 
minimalus atlyginimas. 
 

19. Per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties 
įsigaliojimo inicijuoti: 
19.1. teisines prielaidas, kad nuo 2017 metų 
didėtų studijų norminės kainos bazinės išlaidos 
darbo užmokesčiui koeficientu 1,135. Studijų 
norminės kainos bazines išlaidas darbo 
užmokesčiui nuo 2018 metų iki 2022 metų kasmet 
didinti pagal atitinkamų metų šalies darbuotojų 
vidutinio atlyginimo  padidėjimą; 
PRITARTA 

 
19.2. aukštųjų mokyklų pedagoginių darbuotojų 
kvalifikacijos tobulinimo gairių rengimą. 
PRITARTA 

 



Suderinti punktai---II SKYRIUS

MOKSLAS IR STUDIJOS

Svarstymo metu 18 punktas sujungtas su 19 punktu

• 19. Per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo inicijuoti:

19.1. teisines prielaidas, kad nuo 2017 metų didėtų studijų norminės 
kainos bazinės išlaidos darbo užmokesčiui koeficientu 1,135. Studijų 
norminės kainos bazines išlaidas darbo užmokesčiui nuo 2018 metų iki 
2022 metų kasmet didinti pagal atitinkamų metų šalies darbuotojų 
vidutinio atlyginimo padidėjimą;

PRITARTA



ŠVIETIMO ŠAKOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

• 19.2. teisines prielaidas, kad nuo 2017 metų didėtų valstybinių 
mokslinių tyrimų institutų mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo 
užmokestis. Nuo 2018 metų iki 2022 metų kasmet didinti darbo 
užmokestį pagal atitinkamų metų šalies darbuotojų vidutinio 
atlyginimo padidėjimą;

PRITARTA

• 19.3. aukštųjų mokyklų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos 
tobulinimo gairių rengimą.

PRITARTA



• 20. Jei keičiami norminiai teisės aktai mokslo ir studijų institucijų
darbuotojų darbo apmokėjimo srityje, tai pakeitimai derinami su
Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimu.

PRITARTA

• 21. Mokslo ir studijų institucijose konkursai dėstytojo, mokslo
darbuotojo pareigoms eiti kitai kadencijai neskelbiami tik tuomet, kai
planuojama panaikinti atitinkamą pareigybę (etatą). Dėstytojas,
mokslo darbuotojas, priimtas konkurso tvarka ir dirbantis pagal
terminuotą darbo sutartį, apie tai informuojamas raštu prieš 4
mėnesius.

PRITARTA

.

ŠVIETIMO ŠAKOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS



• 22. Mokslo ir studijų institucijų kolektyvinėse sutartyse
rekomenduojama apibrėžti, kas yra kviestinis dėstytojas, mokslo
darbuotojas, ir sutariama, kokia tvarka būtų priimami į darbą, kokią
didžiausią procentinę dalį jie sudaro visų dirbančių dėstytojų ir mokslo
darbuotojų atžvilgiu.

PRITARTA

• 23. Mokslo ir studijų institucijos vidaus norminiuose dokumentuose
rekomenduojama apibrėžti darbuotojo ir darbdavio teises, pareigas ir
atsakomybę dėl intelektinės nuosavybės.

PRITARTA



• 24. Kūrybinės apmokamos atostogos suteikiamos moksliniams tyrimams
atlikti ir mokslinei bei pedagoginei kvalifikacijai tobulinti, tuo skatinant
mokslo plėtotę. Kūrybinių atostogų trukmę ir užmokestį už jas
rekomenduojama aptarti atskirų mokslo ir studijų institucijų kolektyvinėse
sutartyse.

PRITARTA

• 25. Mokslo ir studijų institucijose į komisiją, vertinančią darbuotojo
kvalifikaciją, rekomenduojama skirti darbuotojų atstovą, atitinkantį
reikalavimus, keliamus šios komisijos nariams. Neskiriant atitinkamos
kvalifikacijos nario, darbuotojų atstovas dalyvauja stebėtojo teisėmis.

PRITARTA



• 26. Rekomenduojama mokslo ir studijų institucijoms vidaus teisės aktuose,
suderintuose su darbuotojų atstovais, nustatyti atvejus, kai dėl darbo
specifikos ir būtinybės dirbti mokslinį ir šviečiamąjį darbą dėstytojams ir
(arba) mokslo darbuotojams darbo vieta ir laikas gali būti neapibrėžti.

PRITARTA

• 27. Šalys susitaria peržiūrėti rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu
Nr. V-2538 „Dėl Rekomendacijų aukštųjų mokyklų dėstytojų darbo laiko
sandarai patvirtinimo“. Dėstytojų darbo laiko (krūvio) sandara nustatoma
vidaus norminiais teisės aktais, kuriuos tvirtina darbdavys, įvertinęs
darbuotojų atstovų pasiūlymus. Užtikrinama, kad savaitinė darbo norma 1
etatui nebūtų didesnė negu 36 val./sav.

PRITARTA



• 28. Mokslo ir studijų institucijų pedagoginiams darbuotojams
nustatoma 5 dienų darbo savaitė, jeigu atskirų institucijų
kolektyvinėse sutartyse nenustatyta kitaip. Pedagoginiams
darbuotojams, dirbantiems šeštą darbo dieną, jei nėra suteikta
laisva darbo diena kurią nors kitą savaitės dieną, mokamas
dvigubas atlygis. Darbai, nenumatyti pareigybių aprašuose ir
(arba) mokslo ir studijų institucijos vidaus norminiuose teisės
aktuose, yra traktuojami kaip papildomas darbas, už kurį
darbuotojas gauna papildomą atlygį, jeigu kolektyvinėje sutartyje
nenustatyta kitaip.

PRITARTA



• 29. Pedagoginiams ir mokslo darbuotojams pailgintos iki
penkiasdešimt aštuonių kalendorinių dienų kasmetinės atostogos
suteikiamos už darbą, susijusį su didesne nervine, emocine,
protine įtampa bei profesine rizika. Pedagoginiams darbuotojams
pirmaisiais darbo metais kasmetinės atostogos suteikiamos
studentų vasaros atostogų metu, nepaisant to, kada šie darbuotojai
pradėjo dirbti toje institucijoje. Atostogų suteikimo tvarką
rekomenduojama nustatyti atskirų mokslo ir studijų institucijų
kolektyvinėse sutartyse.

PRITARTA



30. Siekti, kad valstybinių pensijų bazė, nuo kurios dydžio
priklauso mokslininko valstybinės pensijos dydis, būtų
indeksuojama lygiagrečiai indeksuojant kitas valstybines ar
valstybinio socialinio draudimo pensijas.

30a. Suderintose darbo grupės gairėse numatoma paruošti
atitinkamas teisines prielaidas, kad mokslininko pensija būtu
mokama ir dirbančiam pensininkui.



• 31. Reorganizuojant, likviduojant ar pertvarkant valstybines mokslo ir
studijų institucijas į darbo grupes įtraukti LAMPSS deleguotus
atstovus.

• Sprendimai dėl valstybinių mokslo ir studijų institucijų
reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo priimami įvertinus
LAMPSS pasiūlymus.

• Inicijuoti teisines prielaidas skirti tikslines papildomas lėšas šių
institucijų tinklo pertvarkai.

PRITARTA



32. Stiprinti dėstytojų motyvaciją kelti kvalifikaciją, siekiant kad
jų, kurie per pastaruosius 5 metus mokėsi bent vieno mėnesio arba
6 kreditų apimtimi, dalis 2017 metais būtų apie 16% ir kasmet
atsinaujindama bent 1% jau 2022 metais iš viso sudarytų ne
mažiau kaip 20 %.

Pritarta



• 33. Skatinti aukštųjų mokyklų dėstytojus aktyviai dalyvauti:

• dėstytojų kvalifikacijos tobulinimui ir profesinei tinklaveikai
skirtose veiklose iš  Švietimo ir mokslo ministerijos 
administruojamų 2014–2020 m. ESSF investicijų veiksmų 
programos priemonių;

• kvalifikacijos tobulinimui užsienyje skirtose Švietimo mainų 
paramos fondo administruojamose programose.



• 34. Jeigu mokslo ir studijų institucijos darbuotojui dalyvaujant 
Lietuvos mokslo tarybos ar kitų institucijų finansuojamame 
projekte arba atliekant po doktorantūros stažuotę pakito darbo 
sąlygos, siūloma prieš prasidedant minėtam projektui ar stažuotei, 
darbdaviui ir darbuotojui susitarti dėl darbuotojo  darbo sąlygų ir 
socialinių garantijų pasibaigus projektui ar stažuotei.

PRITARTA



Ar pakankamai pasiekta Švietimo šakos kolektyvinėje sutartyje?

Taip.

Ar daug dar turėsime nuveikti?

Taip ir labai daug, daugiau negu dabar padarėme. Turime
inicijuoti „teisines prielaidas“, dalyvauti darbo grupėse, ruošti
raštus socialinių reikalų ministerijai ir t.t. Tai- paruošto dokumento
įgyvendinimas.

Gal tai galėjo padaryti didieji, universitetai - VU, KTU? Rektorių
konferencija? Direktorių konferencija? Be konsoliduoto darbo
nieko nepasieksime.



• Tenka pripažinti kad  ir akademinėje aplinkoje  vyrauja tik 
techniniai ir ekonominiai klausimai, o ne tikras rūpestis 
žmogumi. Žmogus tampa mechanizmo sraigteliu, kuris naudingas 
arba nereikalingas sistemai ir kurį be gailesčio išmeta.

• Akademinės bendruomenės nariams norime perduoti vilties ir 
padrąsinimo žinią. Vilties žinia, mūsų įsitikinimu tai žinia, kad 
visi sunkumai gali tapti galingomis paskatomis nugalėti baimę, 
siekti vienybės, savo vertės ir orumo vertinimo. 



Ačiu už dėmesį!

Tikimės pagalbos,

geranoriško darbo ir sėkmingo bendradarbiavimo!


