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DĖL REIKALAVIMŲ

Išnagrinėjome Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos koordinavimo tarybos
2007 m. spalio 11 d. reikalavimus.
Atsakydami į
reikalavimus dėl mokytojo ir klasės auklėtojo pareigybės aprašo
rengimo laikantis teisės aktų ir į pareigas įtraukti tik su mokinių ugdymu susijusius darbus
paaiškiname, kad 2007 m. pavasarį buvo parengtas pavyzdinio mokytojo pareigybės aprašo (toliau
–Aprašas) projektas. Jis buvo išsiųstas derinti socialiniams partneriams (tarp jų ir profesinėms
sąjungoms, atstovaujančioms pedagogams). Gauta pastabų ir siūlymų dėl Aprašo tobulinimo.
Todėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. ISAK-1987 „Dėl darbo grupės
pavyzdiniam mokytojo pareigybės aprašui parengti“ sudaryta darbo grupė, į kurią yra įtraukti ir
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos ir kitų profesinių sąjungų atstovai. Rengiant
Aprašą bus vadovaujamasi galiojančiais teisės aktais ir bandoma derinti darbdavių ir profesinių
sąjungų pozicijas dėl mokytojo ir klasės auklėtojo funkcijų.
Atsižvelgdami į reikalavimą nuo 2008 m. sausio 1 d. mokytojų tarnybinių atlyginimų
koeficientus padidinti ne mažiau nei 10 proc. informuojame, kad 2008 m. numatoma mokytojų
darbo užmokestį didinti vidutiniškai 20 proc.: nuo 2008 m. sausio 1 d.–15 proc. (didinant bazinę
mėnesinę algą ir tarnybinio tarifinio atlyginimo koeficientą) ir nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. – 5 proc.
(didinant tarnybinio atlyginimo keficientą).
Vyriausybė įgyvendindama reikalavimą, kad „aukštųjų mokyklų dėstytojų ir kitų
darbuotojų atlyginimo žemutinė riba nebūtų žemesnė negu einamųjų metų Vyriausybės nustatytas
vidutinis darbo užmokestis“, nuo 2007 m. liepos 1 d. vidutiniškai 20 proc. padidino mokslo ir
studijų institucijų dėstytojų ir mokslo darbuotojų atlyginimus, o nuo 2007 m. rugsėjo 1 d.
vidutiniškai dar 10 proc. mokslo ir studijų institucijų akademinių darbuotojų žemiausių pareigybių
(lektorių, mokslo darbuotojų, tyrėjų, asistentų, jaunesniųjų mokslo darbuotojų) atlyginimus. Nuo
2008 m. sausio 1 d. bus vidutiniškai padidinti dar 20 proc. mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų
pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo
darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų atlyginimai (didinant bazinę mėnesinę algą ir tarnybinio
tarifinio atlyginimo keficientą).
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Be jau įgyvendintų priemonių ir priimtų sprendimų dėl mokytojų, dėstytojų ir kitų
darbuotojų atlyginimo didinimo, Vyriausybė yra numačiusi sudaryti darbo grupę ilgalaikei
atlyginimų didinimo programai parengti. Į šią darbo grupę bus kviečiami profesinių sąjungų,
atstovaujančių mokytojams ir kitiems švietimo darbuotojams, atstovai.
Išanalizavę reikalavimą atsisakyti įvesti etatinį mokytojų darbo apmokėjimą nuo 2008
m. rugsėjo 1 d. paaiškiname, kad numatoma mokytojų etatinio darbo apmokėjimo įvedimą
paankstinti keturiais mėnesiais todėl, kad skiriant papildomas nekontaktines valandas nuo sausio 1
d. mokytojams, turintiems didelį krūvį, reikia mažinti kontaktinių valandų skaičių. Tai sukelia tarp
pedagogų socialinę įtampą.
Siekdami, kad perėjimas prie mokytojų etatinio darbo apmokėjimo būtų sklandesnis ir
patikrintas praktikoje, nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. dvylikoje Vilniaus ir Šiaulių miestų, Kauno rajono
bendrojo lavinimo mokyklų įgyvendiname etatinio mokytojų darbo apmokėjimo eksperimentą
pagal Eksperimentinį etatinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. ISAK-1462. Etatinio
mokytojų apmokėjimo eksperimento įgyvendinimui koordinuoti yra sudaryta darbo grupė
(švietimo ir mokslo ministro 2007 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-2114), kuri analizuoja ir
ateityje analizuos eksperimento eigą ir rezultatus. Į pasitarimus stebėtojų teisėmis kviečiami ir
profesinių sąjungų atstovai. Jiems suteikta galimybė pateikti pastabų ir pasiūlymų dėl
eksperimentinio mokytojų etatinio darbo apmokėjimo tobulinimo. Atsižvelgiant į pateiktas
eksperimente dalyvaujančių mokyklų vadovų, mokytojų ir profesinių sąjungų pastabas ir siūlymus
bus tobulinamas Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo
apmokėjimo aprašas, kuris reglamentuos mokytojų etatinio darbo apmokėjimą. Taip pat numatoma
viešinti eksperimento įgyvendinimo rezultatus, organizuoti mokymus mokyklų vadovams ir
savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistams dėl mokytojų etatinio darbo
apmokėjimo įgyvendinimo. Tikimės, kad šios priemonės padės sklandžiau pereiti prie mokytojų
etatinio darbo apmokėjimo.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad Naujos mokytojų darbo apmokėjimo sistemos
įgyvendinimo programos II laikotarpiu, 2010–2012 metais, numatoma nebeįvesti papildomų 6
mokamų nekontaktinių valandų, nebedidinti kontaktinių valandų skaičiaus, o visas tam numatytas
lėšas skirti mokytojų tarnybinių tarifinių atlyginimų koeficientams didinti.
Suprantame mokytojų norą, kad jiems opios problemos būtų sprendžiamos nedelsiant.
Deja, ne visus iškeltus reikalavimus galima išspręsti greitai. Esame pasirengę ieškoti būdų
socialinių partnerių keliamiems reikalavimams tenkinti.
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