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Gerbiami profesinės sąjungos nariai,

ARTIMIAUSI LŠPS
RENGINIAI

Gali atsitikti, kad 2011 metų balandis kada nors įeis į Lietuvos
profesinių sąjungų istoriją. Balandžio mėnesį prasidėjo derybos
Gegužės 12 d. LŠPS Tarybos
dėl pirmosios šalyje šakos kolektyvinės sutarties. Socialinės globos
posėdis.
įstaigose darbuotojams atstovaujančios profesinės sąjungos, tarp
Birželio 2 d. Seminaras Vilniuje
kurių ir LŠPS sudėtyje esantis, Vaikų globos namų profesinių
"Darbo teisės ypatumai švietimo
sąjungų susivienijimas, sukūrė jungtinę profesinių sąjungų
sistemoje".
(Seminare
gali
atstovybę. Planuojamoje pasirašyti kolektyvinėje sutartyje bus
dalyvauti
visi
norintys,
dėl
aptarti darbo užmokesčio ir darbo sąlygų klausimai,
papildomos informacijos kreiptis
kvalifikaciniai reikalavimai socialinės globos įstaigose
info@svietimoprofsajunga.lt)
dirbantiems darbuotojams bei kiti šiuo metu ne iki galo išspręsti
Birželio 3 d. Kauno švietimo
klausimai. Norisi tikėtis, kad šiuo metu atskirai veikiančios
darbuotojų profesinių sąjungų
švietimo profesinės sąjungos irgi paseks kolegų pavyzdžiu ir visos
susivienijimas organizuoja konfesieks vieno tikslo – švietimo sektoriaus šakos kolektyvinės
renciją.
sutarties.
Lietuvos švietimo profesinės sąjungos
Įdomu
pirmininkas Audrius Jurgelevičius
Balandžio 4 d. Ikimokyklinio
LŠPS Veikla
ugdymo įstaigos, kuriose nuo pernai
metų rugsėjo padaugėjo vaikų ar
Balandžio 26 d. Apskaitos ir finansų darbuotojų profesinė
buvo įsteigtos naujos ikimokyklinio
sąjunga, reaguodama į savo narių išsakytas nuomones,
ugdymo grupės, gaus papildomą
pastebėjimus, skundus dėl naujosios Viešojo sektoriaus apskaitos
finansavimą. Švietimo ir mokslo
ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS)
ministerija iš savo asignavimų
pateikė reikalavimą LR ministrui pirmininkui Andriui Kubiliui,
ikimokyklinio amžiaus vaikams ugLR finansų ministrei Ingridai Šimonytei, LR Seimo Audito
dyti 2011 m. numatė 5,4 mln. Lt.
komiteto pirmininkei Loretai Graužinienei, reikalaudami, kad
ataskaitų pateikimo bei duomenų derinimo terminai minėtoje
Balandžio 04 – 10 d. Kauno šviesistemoje būtų nukelti 9 mėn. ar daugiau. Kreipimąsi pasirašė
timo darbuotojų profesinių sąjungų
Apskaitos ir finansų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas
susivienijimo pirmininkė Aušra
Gvidas Karkauskas. Apskaitos ir finansų darbuotojų profesinė
Papirtienė su Lietuvos profesinių
sąjunga ragina visus, kurie pritaria reikalavimui, pasirašyti peticiją:
sąjungų koordinacinio centro delehttp://www.peticijos.lt/visos/6028
gacija lankėsi Maskvoje, kur vyko
tarptautinis kvalifikacijos kėlimo
Gegužės 4 d. Vilniaus švietimo darbuotojų profesinių sąjungų
seminaras profsąjungos aktyvui
susivienijimas rengė piketą prie Vilniaus miesto savivaldybės.
„Socialinių darbo santykių reguVŠDPSS, vadovaujamas Rūtos Osipavičiūtės, pasisakė už
liavimas“.
vidurinių mokyklų, kaip vieno iš galimų mokyklų tipų, numatytų
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme, išsaugojimą iki 2015 Norite savo mieste ar mokykloje surengti
metų. Po Vilniaus švietimo darbuotojų profesinių sąjungų seminarą?
susivienijimo piketo, savivaldybės taryba nebesvarstė klausimų, Susiekite su mumis:
susijusių su klasių skaičiaus karpymu.
info@svietimoprofsajunga.lt,
tel.+37065756286

LIETUVOS ŠVIETIMO PROFESINĖS SĄJUNGOS

NAUJIENOS
www.svietimoprofsajunga.lt

Seminaras apie šakos kolektyvines sutartis
Lietuvos švietimo profesinė sąjunga (LŠPS) kartu su Friedricho Eberto fondo atstovybe Lietuvoje surengė
trijų dienų seminarą "Švietimo sektoriaus šakos kolektyvinė sutartis: kitų šalių patirtis ir pasirašymo
perspektyvos mūsų šalyje". Seminare savo šalių patirtį pristatė derybų ekspertai iš Vokietijos, Lenkijos ir
Slovėnijos. Lietuvos teisės ir derybų ekspertai diskutavo apie švietimo sektoriaus šakos kolektyvinės
sutarties pasirašymo perspektyvas mūsų šalyje.
Seminare dalyvavo Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Rūta
Osipavičiūtė, Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) patarėjas teisės klausimais Aleksandras
Tiaškevičius, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės skyriaus vyriausiasis specialistas Dainius
Dzimanavičius, Lietuvos profesinių sąjungų teisininkas Marius Dagys, LR Seimo narys Algirdas Sysas,
Slovėnijos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (ESTUS) konsultantė Metka Roksandic, Lenkijos
mokytojų profesinės sąjungos (ZNP) tarptautinė sekretorė Dorota Obidniak, Vokietijos švietimo profesinės
sąjungos (GEW) Darbuotojų politikos skyriaus referentė Gesa Bruno-Latocha.
Seminaro dalyviai nutarė, kad LŠPS pasirinkta strategija dėl švietimo sektoriaus šakos kolektyvinės sutarties
yra teisinga. Užsienio šalių patirtis akivaizdžiai parodė, kad švietimo sektoriuje profesinių sąjungų derybų
partneriai yra Švietimo ministerijos ir savivaldybės. Pasak LŠPS pirmininko Audriaus Jurgelevičiaus, jei
pasirinkome teisingą kryptį, tai nuosekliai, atkakliai ir visiems kartu veikiant, netruks ateiti ir rezultatai.

Reikalavimas pradėti derybas dėl Bazinės mėnesinės algos (BMA) didinimo
Valdančioji koalicija pradėjo diskusijas dėl 2012 metų valstybės biudžeto planavimo. Balandžio 4 dieną
po Vyriausybės pasitarimo premjeras Andrius Kubilius žurnalistams pareiškė, kad tęsiant taupymo
politiką, viešajame sektoriuje atlyginimai kitąmet nedidės. Nacionaliniame susitarime buvo suderėta, kad
biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo užmokesčiai sumažinti tik laikinai ir iki 2011 sausio
1 dienos.
Darbuotojų atstovai – profesinės sąjungos praeitais metais matydami sunkią šalies finansinę padėtį
nekėlė reikalavimų peržiūrėti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus. Tačiau augančios kainos,
blogėjanti finansinė žmonių padėtis ir pasireiškiantys ekonomikos atsigavimo požymiai, leidžia pradėti
diskusijas dėl Bazinės mėnesinės algos didinimo. Vyriausybė viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų
klausimą privalo svarstyti vadovaujantis socialinės partnerystės principais ir priimti sprendimus derinant
su socialiniais partneriais (darbuotojų atstovais - profesinėmis sąjungomis).
Todėl Lietuvos kultūros darbuotojų profsąjungų federacija, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų
profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacija, Lietuvos paslaugų
sferos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga, Lietuvos vidaus
reikalų sistemos respublikinė profesinė sąjunga ir Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų
federacija reikalauja Vyriausybės pradėti derybas dėl
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