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DĖL SOCIALINIO DIALOGO
Atsakydami į Jūsų samprotavimus norime patikinti, kad Švietimo ir mokslo ministerija
ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga siekia tų pačių tikslų.
Teisės aktai kiekvienai institucijai nustato jos kompetencijas. Pagal Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijos nuostatus ministerija vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai
pavestas švietimo, mokslo ir studijų sričių valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šių sričių
valstybės politiką. Pagal Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos įstatus vienas iš
profesinės sąjungos tikslų yra atstovauti ir teikti pasiūlymus valstybės ir savivaldybių valdžios ir
valdymo organams dėl norminių aktų darbo, ekonominiais-socialiniais klausimais priėmimo,
pakeitimo ar panaikinimo.
Pritariame išsakytai nuostatai, kad „profsąjungos atstovai nėra etatiniai ministerijos
darbuotojai, jų tiesioginis darbas – mokyti vaikus“. LŠDPS atstovų – mokytojų dalyvavimas darbo
grupėse yra naudingas, tačiau problemiškas, nes jie yra atitraukiami nuo tiesioginio savo darbo.
Vien susirašinėdami nepatenkinsime LŠDPS piketo dalyvių reikalavimų. Kol kas
nerandame abiem šalims tinkamo sutarimo dėl bendros darbo grupės sudėties, todėl siūlome
LŠDPS ir ministerijos atstovams sutartu laiku susitikti ir aptarti bendros darbo grupės narių
skaičių, sudėtį ir jos darbo reglamentą. Pagal Vyriausybės įstatymą ministras leidžia įsakymus,
teikia Vyriausybei jos darbo reglamento nustatyta tvarka įstatymų ir kitų teisės aktų projektus.
Darbo grupės sudaromos teisės aktų projektams parengti ir jos turi svarų patariamąjį balsą
ministrui.
Įsiklausydami į Jūsų reikalavimus, nesiekiame priimti vienašališkų sprendimų, todėl
nepasitarę su LŠDPS vadovybe negalime konkrečiai atsakyti, kaip ir kokia sparta veiksmingiausia
įgyvendinti piketo dalyvių keliamus reikalavimus.
Laukiame atsakymo ir tikimės, kad surasime kompromisą iškilusioms problemoms
išspręsti.

Ministerijos sekretorius

Alvydas Puodžiukas

Stanislava Strolaitė, 2 71 91 115
LŠDPS 2007 atsk balandis

