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 Virtualūs elektroniniai kalendoriai  
 

√ Švietimo atgarsiai (175 apžvalga), √ Švietimo atgarsiai (176 apžvalga) 

√ 2017 metų lietuvių kalbos (gimtosios), gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, 

vokiečių) dalies žodžiu (viešojo kalbėjimo) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

potemės    

√ Vasaris ir liaudies prietarai 

: Įsimintinos 2017 m. vasario mėn. kūrėjų datos ; 
Vasario 1 d.     

95-osios gimimo metinės 
Vladas Mozūriūnas (1922-1964), poetas, rašytojas, 

redaktorius  

Vasario 2 d.     
165-osios gimimo metinės 

Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis (1852-1916), 
dramaturgas, publicistas, teatro veikėjas, 

draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, lietuvių 
tautinio judėjimo dalyvis 

Vasario 2 d.     
135-osios gimimo metinės 

Džeimsas Augustinas Aloyzas Džoisas (James Augustine 
Aloysius Joyce; tikr. Séamas Seoighe) (1882-1941), airių 
prozininkas, poetas, žurnalistas, pedagogas, modernizmo 

atstovas, sąmonės srauto romanų pradininkas 

Vasario 2 d.     
110-osios gimimo metinės 

Bernardas Brazdžionis (1907-2002), lietuvių literatūros 
klasikas, poetas, dramaturgas, spaudos darbuotojas, 

muziejininkas, literatūros kritikas, vaikų rašytojas 

Vasario 2 d.  
85-osios gimimo metinės 

Dalia Urnevičiūtė-Pilėnienė (1932-2002), poetė, 
prozininkė, dramaturgė 

Vasario 2 d. 
35-osios mirties metinės 

Raimundas Samulevičius (1937-1981), dramaturgas, 
prozininkas, eseistas 

Vasario 4 d. 
115-osios gimimo metinės 

Vytautas Montvila (1902-1941), lietuvių poetas, vertėjas 

Vasario 7 d. 
205-osios gimimo metinės 

Čarlzas Džonas Hafemas Dikensas (Charles John Huffam 
Dickens) (1812-1870),  

anglų rašytojas, žymiausias anglų romano kūrėjas, 
eseistas 

Vasario 7 d.  
75-osios gimimo metinės 

Paulina Žemgulytė (g. 1942), poetė, žurnalistė 

Vasario 8 d. 
75-osios gimimo metinės 

Algimantas Zurba (g. 1942), rašytojas, publicistas, redaktorius 

Vasario 10 d. 
180-osios mirties metinės 

Aleksandras Sergejevičius Puškinas (Алекса́ндр 
Серге ́евич Пу ́шкин) (1799-1837), rusų romantizmo 

poetas, prozininkas, dramaturgas, beletristas, 
moderniosios rusų literatūros pradininkas, vertėjas, 

leidėjas 

Vasario 10 d. 
85-osios gimimo metinės 

Tomas Sakalauskas (g. 1932-2015), menotyrininkas, eseistas, 
redaktorius, žurnalistas 

Vasario 11 d. 
85-osios gimimo metinės 

Algimantas Mackus (1932-1964), poetas 

2017 m. kalendoriaus tęsinys ČIA , ČIA arba ČIA. Daugiau rasite ČIA. 
 

 
 

 

           

 

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 

 
 

⫷ ⫸ 
Pagaliau Švietimo ir mokslo ministerija susiruošė beveik 

mėnesį nežinioje buvusiai švietimo bendruomenei 

paaiškinti, kaip ir nuo kada keisis mokytojų ir kitų 

pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka. 

Švietimo profesinės sąjungos ministrę Jurgitą 

Petrauskienę bei ministerijos valdininkus kelis kartus 

ragino tiek savivaldybėms, tiek švietimo įstaigų 

vadovams raštu paaiškinti, kaip jiems reikėtų elgtis 

skaičiuojant pedagogams atlyginimus už pirmąjį šių 

metų mėnesį. Sausio 26 d. pasirodė Švietimo ir mokslo 

ministerijos kanclerio Tomo Daukanto pasirašytas 

raštas „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 

darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 nuostatų“. Be 

kitų dalykų, šiame rašte informuojama, kad priimtame 

teisės akte visiems pedagogams (išskyrus įstaigų 

vadovus) padidinti (tiesa, labai menkai) minimalūs 

pareiginės algos koeficientai. Ir nors šis teisės aktas 

įsigalioja nuo vasario 1 d., tačiau ministerijos kancleris 

aiškiai pabrėžia, kad didesni koeficientai gali būti 

taikomi jau nuo 2017 m. sausio 1 d., nes visoms 

savivaldybėms švietimo ir mokslo ministro įsakymu yra 

skirtos papildomos lėšos. Kopiją rasite ČIA. 
⫷ ⫸ 

j k Apklausos 2016-12-18 – 2017-01-28 

rezultatai. Kad galėtų gyventi oriai, kiek 

eurų „į rankas“ per mėnesį turėtų uždirbti 

mokytojai? 

Atsakymas Balsai Procentai 

1000-1200 

eurų 
309 54,59% 

800-900 eurų 156 27,56% 

500-600 eurų 101 17,84% 

Iš viso: 566 balsai 

  Nauja apklausa. Ar  pritariate etatinio 

mokytojų darbo apmokėjimo modelio 

nuostatoms?  Balsuokite paspausdami: 
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