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DĖL PAREIŠKIMO

Vykdydami Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio 2007 m. spalio 3 d.
pavedimą Nr. 23-5976 išnagrinėjome Jūsų skaitytą pranešimą konferencijoje „Lietuvos švietimo
raida ir valstybės švietimo strategija: rytdienos uždaviniai“.
Dėkojame už išsakytas mintis dėl švietimo reformos
ir kitais klausimais.
Apgailestaujame, kad Jums konferencijoje suteikto laiko neužteko išsakyti visoms mintims.
Jūsų pateikti siūlymai dėl švietimo reformos bus nagrinėjami tobulinant Valstybinės
švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 82, priemones.
Pedagogai valstybės tarnautojams buvo prilyginti 1999 metais. Viešųjų paslaugų
tarnautojų siūlymu (tarp jų ir mokytojų), suderinus su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija,
mokytojai iš valstybės tarnautojų grupės buvo išbraukti 2002 metais.
Apgailestaujame, bet dar šiais metais padidinti mokytojų atlyginimus 20 proc. nėra
galimybių. 2007 m. pradžioje padidinti atlyginimus buvo žadėta ne mokytojams, o dėstytojams.
2008 m. valstybės biudžeto projekte naujai mokytojų darbo apmokėjimo sistemai
įgyvendinti, atsižvelgus į bazinės mėnesinės algos padidinimą nuo 2008 n. sausio 1 d., papildomai
mokytojų atlyginimams didinti numatyta skirti 73 mln. Lt (2,4 nekontaktinei valandai apmokėti) ir
42,4 mln. litų – mokytojų algoms didinti 5 proc. nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. Iš viso 2008 metams
numatoma papildomai skirti 115,4 mln. litų.
Dėl bazinės mėnesinės algos didinimo 11,3 procento nuo 2008 m. sausio 1 d.
pedagogų darbo užmokesčiui numatoma papildomai skirti 230,4 mln. litų.
Susitikimo, įvykusio ministerijoje 2007 m. spalio 1 d. su Lietuvos švietimo profesinės
sąjungos, Lietuvos mokytojų sąjungos ir Krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos
vadovais ir atstovais, metu sutarta rengti dokumentą, kuriame būtų numatytas ilgalaikis pedagogų
atlyginimų kėlimas.
Maksimalų mokinių skaičių klasėse reglamentuoja Bendrojo lavinimo, specialiojo
ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų
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steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 746. Maksimalus nustatytas mokinių skaičius 1
–4 kl. yra 24, 5–12 kl. – 30 mokinių. Tačiau skiriant mokinio krepšelio lėšų vidutinis mokinių
skaičius 1–4 klasėse nuo 2007 m., didinant sutartinių moksleivių skaičiaus nustatymo koeficientą,
buvo sumažintas nuo 22 iki 20 mokinių.
Taip pat informuojame, kad švietimo srities investicijoms (mokyklų renovacijai ir kt.)
skiriamos valstybės lėšos kasmet didėja: Valstybės investicijų 2006–2008 metų programoje
švietimo srities investicijoms 2006 m. skirta 368737 tūkst. litų, Valstybės investicijų 2007–2009
metų programoje švietimo srities investicijoms 2007 m. skirta 447919 tūkst. litų (t.y. 79182 tūkst.
litų daugiau negu 2006 m.), o rengiamame Valstybės investicijų 2008–2010 metų programos
projekte švietimo srities investicijoms 2008 m. numatoma skirti 464129 tūkst. litų (t. y. 16210 litų
daugiau, negu numatyta skirti 2007 m.). Be to, Bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų
rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis 2006–2008 metų programai baigti įgyvendinti
2008 m. numatoma panaudoti 96250 tūkst. litų iš Ūkio ministerijos disponuojamos Europos
Sąjungos finansinės paramos.
2007 m. lėšos vadovėliams ir ugdymo priemonėms padidintos po 30 proc.
2006 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė (2006 m. vasario 6 d. nutarimo 122
redakcija), atsižvelgdama į Europos Komisijos 2003 m. rugsėjo 19 d. rekomendaciją 2003/670/EB
dėl Europos profesinių ligų sąrašo, yra patvirtinusi
Profesines ligas. Šis dokumentas
nereglamentuoja atskirų specialybių ligų, o ligas, kurias sukelia cheminės medžiagos, fizikiniai,
ergonominiai ir kiti kenksmingi darbo aplinkos veiksniai. Jeigu pedagogai susirgs sąraše
nurodytomis ligomis ir gydytojai nustatys, kad jos yra tiesiogiai susijusios su kenksmingais darbo
aplinkos veiksniais, tai jos bus pripažintos profesinėmis ligomis.
Deja, ne visus iškeltus reikalavimus galima greitai išspręsti. Dalis jų yra diskutuotini
su kitomis profesinėmis sąjungomis, vienijančiomis pedagogus, daliai jų įgyvendinti reikia nemažų
lėšų ir laiko. Esame pasirengę socialinį dialogą tęsti, ieškoti būdų socialinių partnerių keliamoms
problemoms spręsti, siekti veiksmingesnio bendradarbiavimo.

Ministrė

Roma Žakaitienė
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