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Gavę Jūsų laišką, dėkojame už Jūsų pareikštą susirūpinimą Lietuvos švietimo
sistemos tobulinimu ir socialinio dialogo sklandumu. Tiesą sakant, mums buvo netikėtas
toks Švietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos
(LŠDPS) bendradarbiavimo vertinimas, todėl manytume, kad Jums būtų tikslinga
susipažinti su Ministerijos atliktais darbais įgyvendinant LŠDPS ir švietimo ir mokslo
ministro 2005 m. lapkričio mėn. susitikimo protokolo punktus. Tikimės, kad mūsų pateikti
realūs faktai leis kiek kitaip įvertinti situaciją.
Švietimo ir mokslo ministerija pasisako už socialinį dialogą, jį vertina ir yra
pasirengusi toliau jį tęsti, ieškoti būdų socialinių partnerių keliamoms problemoms spręsti,
siekti veiksmingesnio, lygiavertės partnerystės ir viešumo pagrindais grįsto
bendradarbiavimo, priimtų susitarimų įgyvendinimo.
Jau keleri metai tarp Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos ir Švietimo
ir mokslo ministerijos vyksta nuolatinis socialinis dialogas. Kaip ir ankstesniais metais, taip
ir šiemet Ministerijos vadovybė, specialistai nuolat susitinka su Lietuvos švietimo
darbuotojų profesinės sąjungos pirmininku dr. Aleksu Bružu, jo pavaduotojais, dalyvauja
profesinės sąjungos koordinacinės tarybos posėdžiuose, organizuojamuose forumuose,
kuriuose aptariami abiem šalims aktualūs klausimai.
Ministre dirbu nuo 2006 m. liepos mėnesio. Pagal galimybes atsiliepiau į visus
kvietimus bendradarbiauti. Man pačiai asmeniškai su pirmininku A. Bružu teko dalyvauti
LŠDPS įvairių lygių - nuo regioninio iki tarptautinio - organizuojamuose susitikimuose ir
renginiuose, kurių buvo nemažai: 2006 m. rugpjūčio 30 d., spalio 5 d., 19 d., 24 d., 25 d.
(šiame susitikau su Jumis), gruodžio 15 d., 2007 m. sausio 19 d., vasario 26 d. Esame
pasirašę Jungtinės veiklos ketinimų protokolą dėl socialinės partnerystės vystymo vietose ir
savivaldybėse. Taip pat vyksta darbas grupėse, kuriose kartu dirba Ministerijos ir LŠDPS
atstovai.
Galiu atsakingai pareikšti, kad mano darbo laikotarpiu nebuvo priimtas nė vienas
mokytojų situaciją bloginantis teisės aktas. Aplankiau daug Lietuvos mokyklų, susitikau su
mokytojais, mokyklų vadovais, diskutavome, tarėmės, kaip spręsti įvairius klausimus,
bendravau su įvairiomis švietimo darbuotojų asociacijomis. Galiu tik pasidžiaugti šių
susitikimų atmosfera ir dalykiškumu.
Detaliai analizuojame profesinės sąjungos pateiktus reikalavimus. Daugeliui jų pritariame
ir ieškome sprendimo būdų. Daliai jų įgyvendinti reikia nemažai lėšų ir laiko. Švietimo ir
mokslo ministerija š. m. vasario mėnesį apibendrino ir paskelbė, kaip vykdomas 2005 m.
LŠDPS ir švietimo ir mokslo ministro susitarimo protokolas. Daug jo punktų yra įvykdyti.
(Žiūrėti priede.) Deja, ne visus iškeltus reikalavimus galima greitai išspręsti. Mes
neatsisakome jų spręsti, ieškome galimų sprendimų ir skatiname savo socialinius
partnerius, kad jie teiktų konkrečius siūlymus ir projektus.

Ministerija vienu iš svarbiausių veiklos prioritetų laiko mokytojų atlyginimų
didinimą. Mokytojų atlyginimas apie septynetą metų keliamas nebuvo ir pradėtas kelti nuo
2005-ųjų, kai buvo pradėta įgyvendinti nauja mokytojų darbo apmokėjimo sistema. Kaip ir
buvo sutarta su profesinėmis sąjungomis, 2006 m. mokytojų atlyginimas vidutiniškai
padidintas 20 proc. 2007 m. mokytojų atlyginimams didinti valstybės biudžete skirta per
300 mln. Lt.
Pozityviai išanalizavome 2007 m. vasario 21 d. vykusios protesto akcijos
reikalavimus ir pasiūlėme sudaryti bendrą darbo grupę Ministerijos su Lietuvos švietimo
darbuotojų profesine sąjunga 2005 metų susitarimui įgyvendinti. Ministerija siūlo įtraukti ir
kitų pedagogų profesinių sąjungų, darbdavių – mokyklų vadovų, savivaldos – atstovus. Tik
geranoriškas, atviras, pasitikėjimu grįstas bendradarbiavimas leis pasiekti geriausių
rezultatų, kurie nepaprastai svarbūs visai švietimo bendruomenei.
Lietuvos švietimo reforma nuosekliai vyksta daugiau nei penkiolika metų. Dėl jos
konceptualaus pagrindo sutarė visuomenė ir politikai, jį gerai įvertino užsienio ekspertai.
2003 m. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Valstybinės švietimo strategijos 2003–
2012 metų nuostatas. Joms įgyvendinti Vyriausybė yra patvirtinusi programą, kuri
nuosekliai įgyvendinama. Šie metai – minėtos švietimo strategijos pusiaukelės metai. Jau
telkiamos valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų, mokinių, jų tėvų, švietimo
profesionalų, darbdavių ir politikų pastangos atliktiems švietimo strategijos darbams
įvertinti ir planams koreguoti.
Viena iš Valstybinės strategijos nuostatų yra įvesti mišrią – etatinę ir valandinę –
mokytojų darbo užmokesčio sistemą; didinti dėstytojų ir mokytojų atlyginimus, siekti, kad
mažiausias jų atlyginimas viršytų vidutinį valstybės sektoriaus darbuotojų atlyginimą. 2004
m. Vyriausybė šiam tikslui siekti yra patvirtinusi Naujos mokytojų darbo apmokėjimo
sistemos įgyvendinimo programą. Esame numatę dar tobulinti Naujos mokytojų darbo
apmokėjimo sistemos įgyvendinimo programą ir atsižvelgti į Lietuvos švietimo darbuotojų
profesinės sąjungos siūlymus. Šiuo metu ieškome galimybės nuo 2007 m. rugsėjo 1 d.
padidinti mokytojų mėnesinį tarifinį atlygį.
Švietimo ir mokslo ministerija savo interneto tinklalapyje atidarė specialią skiltį
apie bendradarbiavimą su Lietuvos švietimo darbuotojų profesine sąjunga. Joje skelbiame
informaciją visuomenei apie susitarimus dėl mokytojų atlyginimo kėlimo bei kitų bendrai
sprendžiamų klausimų.
Tiek Lietuvos Respublikos Vyriausybė, tiek Švietimo ir mokslo ministerija yra
įsitikinusios, kad sėkmingam švietimo reformos įgyvendinimui socialinis dialogas yra
būtinas.
PRIDEDAMA:
1. Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatos, 17 lapų.
2. Naujos mokytojų darbo apmokėjimo sistemos įgyvendinimo programa, 7 lapai.
3. Straipsnis nacionalinėje spaudoje apie Švietimo ir mokslo ministerijos ir
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos 2005 m. lapkričio 10 d. susitarimo
įgyvendinimą „Kviečiu eiti dialogo keliu“, 7 lapai.
4. Švietimo ir mokslo ministro atsakymas Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės
sąjungos pirmininkui dr. Aleksui Bružui dėl 2007 m. vasario 21 d. piketo reikalavimų, 3
lapai.
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