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Rizikuoju būti nepopuliari – aš 
nepritariu streikams, nes, mano 
nuomone, jie destabilizuoja valsty-
bę: streikuoja ūkininkai, pedagogai, 
ugniagesiai, rengiasi medikai. Gran-
dininė reakcija prasidėjo, kas toliau 
– Lietuvoje gyventi visiems blogai ir 
atsiveria tiesus kelias atgal į Rusijos 
glėbį?

Kai palyginti Lietuvos, pabrė-
žiu – ne išsivysčiusių užsienio šalių 
mastais gerai gyvenančių socialinių 
grupių atstovai protestuoja, labiau-
siai pažeidžiamoji visuomenės dalis 
– senjorai ir neįgalieji – tyli ir gyvena 
per daug nedejuodami. Pagal sta-
tistiką, nuo 2015 metų pensininkų 
skurdo lygis Lietuvoje išaugo iki 41,7 
proc., kai Europos Sąjungoje skurdo 
vidurkis tesiekia 14,9 proc. 

Nesyk nuvilti, senjorai vis vien vil-
tingai laukia „viršūnes“ išpildant pa-
žadą kitąmet padidinti pensijas.

Kitais metais senatvės pensijos 
turėtų didėti vidutiniškai 33 eurais, 
vidutinė pensija 2020-aisiais sieks 
374 Eur. Taip pagaliau praėjusį an-
tradienį po įvairių peripetijų  Seimas 
pritarė prezidento Gitano Nausėdos 
iniciatyvoms dėl pensijų didinimo. 

Iš Sodros ir valstybinio biudžeto 
pensijų didinimui papildomai reikės 
240 mln. eurų. Prezidentūra skai-
čiuoja, kad 2020–2021m. pensijų 
didinimui biudžete reikėtų numatyti 
po 32 mln. eurų. Dabar didžiausias 
galvos skausmas valdantiesiems, ko-
kias mokesčiais padengti šias išlai-
das.

Šalies vadovas siūlo pensijas di-
dinti kasmet, tačiau Seimo narys Ri-
mantas Jonas Dagys išsyk pastebėjo, 
kad nors 1 euru padidinus pensijas, 
biudžetui tai kainuotų apie 8 mln. 
eurų. 

Teigiama, jog pensijoms kitąmet 
išaugus 8,2 proc., tai bus pirmas 
kartas Lietuvoje, kai pensijos didės 
sparčiau negu darbo užmokestis – 
7,4 proc. 

Biudžeto ir finansų komiteto at-
stovas Mykolas Majauskas kaltino 
Finansų ministeriją, kad ši pesimis-
tiškai prognozuoja darbo užmokesčio 
augimą – pensijos dabar indeksuo-
jamos atsižvelgiant į 3-jų praėjusių, 
einamųjų ir 3-jų ateinančių metų 
darbo užmokesčio augimo progno-
zes. Pasak jo, dėl netikslių prognozių 
visi pensininkai per metus negauna 
140 mln. eurų, o kiekvienas jų – po 
13 eurų per mėn., arba 157 eurų per 
metus.

Ar senjorai tai žino, ar kelia dėl to 
„pūgas“?

Jeigu Seimas įstatymą priims, in-
deksuotos pensijos turėtų būti išmo-
kamos ne vėliau kaip iki kitų metų 
birželio 30 d., kartu išmokant nuo 
sausio susidariusį skirtumą.

Prognozės lyg ir viltingos, bet jos 
dar netapo įstatymu. Visgi apmau-
du, kad svarstymai dėl pensijų didi-
nimo vyksta kone metus, kai Seimas 
neseniai sau algas pasikėlė vienu 
rankos mostu.

Suaugusiųjų mokymosi savaitė kvietė keliauti
„Mokymosi pasaulis laukia. 

Keliaukim!“ – toks šiemet buvo 
20-ąjį kartą visoje Lietuvoje ren-
giamos suaugusiųjų mokymo sa-
vaitės pavadinimas. Renginiuose, 
suorganizuotuose Kretingos 
rajono švietimo centro Suaugu-
siųjų ir jaunimo mokymo skyriuje, 
dalyvavo  nemažas būrelis įvai-
raus amžiaus kretingiškių.

Kaip sakė šio skyriaus vedėja 
Virginija Kvietkauskienė, vieni 
čia atėjo pasisemti informa-
cijos, kiti – vedini smalsumo, 
noro turiningai praleisti laiką. 

„Ai, tai ta vakarinė moky-
kla...“ – vis dar nemažai žmonių 
būtent taip apibūdina šią ug-
dymo  įstaigą. O  Suaugusiųjų 
mokymosi savaitės atvirų durų 
dienos metu vedėja paaiškino, 
jog tokios jau seniai nebėra, 
pristatė dabartines skyriaus, o 
ir viso Švietimo centro funk-
cijas. Matematikos mokytoja 
Birutė Garnienė plačiau papa-

sakojo apie galimybę mokytis 
nuotoliniu būdu bei mokymosi 
specifiką.

Kitą dieną buvo paminė-
tos Juozo Tumo-Vaižganto 
150-osios gimimo metinės. 
Šią popietę surengė bibliote-
kininkė Anžela Daugalienė  ir 
lietuvių kalbos mokytoja  Rita 
Zabitienė,  kuri renginį prista-
tė kartu su  buvusiu mokytoju 
Juozu Maksvyčiu. 

Šių metų Suaugusiųjų moky-
mosi savaitės temą atskleidė ir 
rusų kalbos mokytojos Editos 
Bugenienės suorganizuota Kre-
tingos muziejaus darbuotojos 
Jolantos Klietkutės paskaita „Fo-
tografi jos kelionė po Kretingą“: 
daugeliui susirinkusiųjų buvo 
įdomu palyginti, koks gimtasis 
miestas buvo praeityje, koks yra 
dabar. Ypač kretingiškių susi-
domėjimo sulaukė kūrybinės 
dirbtuvės „Keliaukime į jaukią 
šventę“ –  technologijų mokyto-
ja Judita Alšauskienė mokė, kaip 

gražiausias Kalėdų puošmenas 
susikurti patiems.

Kretingos rajono švietimo 
centro Suaugusiųjų ir jaunimo 
mokymo skyriuje mokytis gali 
ne tik jaunuoliai, bet  ir vyres-
nio amžiaus žmonės. Pernai 

brandos atestatą gavo 60-metė 
palangiškė. Pasak V. Kvietkaus-
kienės, moteris norėjo išsaugoti 
darbo vietą, kelti kvalifi kaciją, o 
be išsilavinimo to nepadarysi.      

„P. n.“ informacija

Kretingos rajono  mokyklose – 
dvi valandos streiko 
Audronė GRIEŽIENĖ

Šalies mokyklos, tarp jų ir Kretingos, kuriose veikia Lietuvos švie-
timo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS), vakar surengė  žadėtą dvi 
valandas trukusį  įspėjamąjį streiką. 

Pritaria ne visi
Apie tai, kad toks streikas 

bus,  prabilta  dar spalį, kai 
2020 m. valstybės biudžeto 
projekte pedagogų atstovai  
pamatė, jog Vyriausybė nepai-
so kolektyvinėje sutartyje nu-
matytų įsipareigojimų – vieto-
je susitartų daugiau kaip  117 
mln. eurų pedagogų reikmėms 
ketina skirti dvigubai mažesnę 
sumą – 55 mln. eurų.

Tačiau, kaip ir žemdirbiais, 
praėjusį antradienį traktoriais 
užplūdusiais rajonų centrų ga-
tves, taip ir pamokų nevedan-
čiais pedagogais  ne visa visuo-
menė patenkinta.

„Gerai, kad mano vaikai 
lanko Kretingos  Marijos Tiš-
kevičiūtės mokyklą ir darže-
lį –  ten niekas nestreikuoja, 
ugdymo procesas vyksta kaip 
vykęs. Streike dalyvaujantys 
mokytojai pyksta dėl  mažų 
atlyginimų. Aš dirbu socialinė-
je  srityje, kur atlyginimai yra 
dar mažesni. Ir mes laukiam, 
viliamės, kad padidins, bet vi-
suomenės gyvenimo streikais 
netrikdom,“ – teigė „Pajūrio 
naujienų“ pakalbinta  kretin-
giškė Ieva. Jos šeimoje yra mo-
kytojų, kurie tokiai protesto 
formai taip pat nepritaria.

Vienoje Kretingos įstaigų 
finansininke dirbanti Jovita, 
nenorėjusi viešinti pavardės, 
taip pat neslėpė susierzinimo: 
„Argi mokytojų atlyginimai 
patys mažiausi? Nežinau tiks-
liai, kiek jie gauna oficialiai, 
tačiau nesunku suvokti, kiek 
pinigų dar „užsikala“ papildo-
mai. Prieš dukrai baigiant gim-

naziją, samdžiau korepetitorę 
– nei šeštadieniais, nei sekma-
dieniais laisvos vietos nebuvo, 
eilinėmis savaitės dienomis, 
kad būtų saugiau nueiti ir 
grįžti, pati lydėdavau devintą 
valandą vakaro“, – rūpesčiais, 
kuriuos teko išgyventi, pasida-
lijo ji. 

Marijono Daujoto progim-
nazijos profesinės sąjungos 
pirmininkės Elvyros Jurkienės 
teigimu, tėvams išlaidauti, ko-
repetitorius samdyti bent šioje 
ugdymo įstaigoje besimokan-
tiems mokiniams nėra reikalo, 
jeigu tik jie suinteresuoti mo-
kytis. O tam sudarytos visos 
sąlygos: V–VIII klasių mokinių 
ir po pamokų kasdien nuo 14 
iki 15.30 val. laukia konsultuo-
jantys lietuvių kalbos ir mate-
matikos mokytojai.

Nori į save investuoti
„Kas tos  mamos, kodėl pa-

vardes bijo pasakyti? Tegul at-
eina pas mus, paaiškintume, 
kaip valdžia visokius darbus 
ant mūsų pečių nori sukrau-
ti!“ – į priešiškai nusiteikusių 
kretingiškių nuomonę karštai 
sureagavo streiko metu fizikos 
kabinete laiką leidžiantys pro-
gimnazijos pedagogai. Jų čia – 
netoli 50-ies, pasak profesinės 
sąjungos pirmininkės Elvyros 
Jurkienės, būtų ir daugiau, bet 
ne visi tą dieną šioje mokyklo-
je turi pamokas. Ir E. Jurkie-
nė, ir streiką organizuojančios 
LŠMPS Kretingos rajono su-
sivienijimo pirmininkės šios 
mokyklos mokytojos Eugenijos 
Daniuk teigimu, apmaudu, kad 

kai kurie tėvai karčius žodžius  
beria nežinodami tikrosios pa-
dėties: daugelis tiesiog  nemato 
ir nesuvokia realių mokytojų 
darbų – pamokose, vakarais 
ruošiantis joms, renginiuo-
se, budėjimuose ir taip toliau.  
„Mes baigėm pedagogines stu-
dijas, norim mokyti vaikus, o 
ne užsiimti kažkokiais papil-
domais dalykais“, – akcentavo 
E. Daniuk.  Anot jos, tėvai iš 
mokytojų reikalauja labai daug, 
vadinasi, mokytojas į save turi 
daug ir investuoti. „Kaip šiuo-
laikinis literatūros mokytojas 
gali mokiniams aiškinti kūri-
nius, jeigu pats neturi galimy-
bės perskaityti brangesnės kny-
gos arba nuvažiuoti pamatyti 
spektaklį?“ – retoriškai klausė 
ji.

Ką tik reiškę nepasitenkini-
mą savo nuomonę dėl streiko 
„Pajūrio naujienoms“ išsakiu-
siomis, bet pavardžių nepa-
viešinusiomis kretingiškėmis, 
patys Marijono Daujoto pro-
gimnazijos pedagogai taip pat 
buvo linkę likti anonimais. Iš 
viso streikuotojų būrio vienin-
telė mintimis pasidalinti sutiko 
5-erius metus čia dirbanti  32-jų 
metų darbo stažą turinti pradi-
nio ugdymo pedagogė Laimutė 
Žilinskienė. Blogiausia, sakė, 
kad net visu etatu dirbantys 
mokytojai į rankas negauna nė 
900 eurų  atlyginimo, kai turėtų 
gauti mažiausiai pusantro tūks-
tančio eurų. Norint išmokyti 
mokinį, reikia įdėti daug pa-
stangų.  „Ir mokymosi priemo-
nėmis turime apsirūpinti patys. 
Pavyzdžiui, aš perkuosi praty-
bas – jei ne, grįžusi namo turė-
čiau neatlygintinai dar galvoti 
užduotis, kurių vadovėliuose 
kažkodėl nėra“, – sakė ji. L. 
Žilinskienė pritarė E. Daniuk, 
kad, norint plėsti vaikų akiratį, 

platų jį pirmiausia turi turėti 
pats mokytojas. Daugelis moki-
nių atostogų metu su tėvais ke-
liauja po užsienius, o mokytojai 
pagal finansines galimybes, jei 
gali išvažiuoti per kelerius me-
tus kartą, – labai gerai. „Ką ge-
ografas arba aš pati per pasau-
lio pažinimo pamoką  vaikams 
galim papasakoti? Nebent, ką 
pasiskaitom internete, o ir ieš-
koti  užima daug neapmokamo 
laiko“, – sakė pedagogė. 

Pažadėjo daugiau, streikavo mažiau
Streikuojančius Kretingos 

mokytojus aplankė ir padrąsino 
rajono meras Antanas Kalnius, 
Švietimo skyriaus vedėjos pa-
vaduotoja Daiva Tranizienė ir 
specialistė Jolanta Jurgutienė. 

„Demokratinėje valstybė-
je žmonės savo nuomonę gali 
reikšti. Visi pedagogai – darbo 
vietose, o mokiniai užimti, jų 
saugumas užtikrintas. Tai ir yra 
svarbiausia“, – pakomentavo D. 
Tranizienė.

Kaip  streikuojantiems mo-
kytojams už dvi akcijos valan-
das bus apmokėta, progim-
nazijos direktorė Raimunda 
Viskontienė iš karto neatsakė 
–  žadėjo tartis su streiko komi-
teto atstovais. 

 LŠMPS Kretingos susivieniji-
mo  pirmininkės E. Daniuk duo-
menimis, streike dalyvavo visos 
mokyklos, kurios ir žadėjo:  Ma-
rijono Daujoto progimnazijoje 
– 48,  Darbėnų gimnazijoje – 
51, Vydmantų gimnazijoje – 24, 
Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus 
pagrindinėje mokykloje ir  Kar-
tenos mokykloje-daugiafunk-
ciame centre – maždaug po 13 
pedagogų bei kitų darbuotojų, 
priklausančių šiai profsąjungai. 
Kretingos technologijos ir vers-
lo mokykloje vietoj žadėjusių 
18-os žmonių streikavo 4.

Viena įdomiausių veiklų buvo kūrybinės dirbtuvės, kurių metu 
renginio dalyviai, padedami technologijų  mokytojos Juditos 
Alšauskienės, mokėsi pasidaryti puošmenų Kalėdoms.




