
Mieli, kolegos mokytojai, AČIŪ!
Dėkoju visiems už susitelkimą, Jūsų neįkainojamą indėlį šaliai ir visam pasauliui sudėtingu laiku.  
Per kelis mėnesius įrodėte, kad turite mokytojo pašaukimą, esate sumanūs, pažangūs 
ir praktiški.
Darbo kasdienį sudėtingumą patyrė ir pamatė mokinių tėvai, politikai ir visuomenė. Viliuosi, kad 
suvokimas, ką reiškia vaikų mokymas ir mokytojo profesija, nors ir skausmingai, tačiau atėjo.
Sudėtingi ir nenuspėjami mokslo metai artėja į pabaigą, tačiau neatsakytų klausimų ir neišspręstų 
problemų lieka daug. Noriu trumpai apžvelgti ne tik pastarųjų mėnesių nuveiktus darbus, tačiau 
plačiau pristatyti kas nuveikta per metus.

  
Egidijus Milešinas

www.svietimoprofsajunga.lt

TEISINĖ PAGALBA MOKYTOJAMS

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) kiekvieną mėnesį vidutiniškai suteikia 
mokytojams 300 asmeninių konsultacijų raštu ir 300 konsultacijų žodžiu. 

LŠMPS kiekvieną mėnesį atlieka vidutiniškai 150 teisinių veiksmų (raštų rengimo, darbo ginčų, 
konsultacijų su LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, savivaldybėmis, švietimo įstaigomis).

Sugebėjome apginti savo narių teises įstaigų reorganizavimo atveju. Taikos sutartimis užbaigti ginčai 
dėl darbo krūvio, mokytojams užtikrinant ne tik palankesnį darbo krūvį, tačiau ir kompensacijas.

Taikos sutartimi užbaigėme ginčus dėl mokytojų atleidimo bei suderėjome dideles išeitines išmokas.

Pasiekėme, jog ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjoms (auklytėms) būtų nustatytas pareigybės  
C lygis, nors daugelyje ugdymo įstaigų norėta nustatyti D prilyginant nekvalifikuotam darbui.

http://www.svietimoprofsajunga.lt
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VIZIJA 2025

Vienas svarbiausių ir reikšmingiausių LŠMPS atliktų tęstinių darbų – šių metų pradžioje pristatyta 
pernai pradėta rengti švietimo sistemos Vizija 2025, skirta mokytojų darbo sąlygų, tobulėjimo ir 
rezultatų gerinimui. Aplankėme ir susitikome su 15 savivaldybių mokytojais. Pasibaigus karantinui 
pristatymus ir keliones tęsime. Jeigu norite išgirsti, padiskutuoti ar prisidėti prie vizijos įgyvendinimo – 
visada kreipkitės!  

KOLEKTYVINĖS DERYBOS

Prieš kelias savaites atnaujintos 2020 m. Lietuvos švietimo ir mokslo šakos  
kolektyvinės derybos. Šių metų derybų pagrindiniai siekiami tikslai:
• Mokytojų bazinės pareiginės algos įvedimas;
• Ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų bei švietimo  
            pagalbos specialistų etato struktūros gerinimas;
•  Skaidraus ir pirmiausiai į švietimo darbuotojus orientuoto Švietimo įstaigų  
             finansavimo klausimas;
• Naujų papildomų garantijų LŠMPS nariams suteikimas.

Karantinas ir nepalankios trumpalaikės ekonominės prognozės mūsų išsikeltų tikslų nekeičia. 
Kol švietimas netaps valstybės prioritetu, kitos investicijos neturi ilgalaikės prasmės.

https://www.svietimoprofsajunga.lt/mokytojai-ministerijai-pateike-siu-metu-derybu-reikalavimus/


PASIEKIMAI

2019 m. suvieniję iki tol atskirai veikusias 2 didžiausias švietimo profesines sąjungas ir įsteigę  
Lietuvos švietimo ir mokslo profesinę sąjungą, per metus sugebėjome nuveikti tiek, kiek veikdami 
atskirai nepadarėme per dešimtmetį.

Pernai atnaujinome Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties derybas, kuriose 
pagrindiniu akcentu tapo ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų darbo 
užmokesčio sulyginimas su bendrojo ugdymo mokytojais.

Panaikinome mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų algos koeficientų “žirkles”.

Kolektyvinėje sutartyje suderėjome aiškų planą kaip didės švietimo ir mokslo pedagoginio  
personalo darbo užmokestis iki 2025 m. Nei viena kita viešojo sektoriaus šaka tokių sąlygų 
ir ilgalaikių susitarimų neturi.

Aktyvi Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos veikla, mūsų vienybė, tvirta pozicija ir 
akivaizdūs rezultatai vien per šių metų pradžią užaugino mūsų gretas daugiau nei 6 proc.

Mūsų jau daugiau nei 10 tūkst. visoje Lietuvoje.
Prisijunk ir Tu! Tapkime dar stipresni kartu!

MOKYTOJŲ TEISIŲ APSAUGA – 
MŪSŲ PAČIŲ RANKOSE!

SKIRK  0,6 % NUO SUMOKĖTŲ PAJAMŲ 
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINEI SĄJUNGAI.

Įmonės kodas: 305187044

tel. +370 682 27745
info@svietimoprofsajunga.lt
www.svietimoprofsajunga.lt

    facebook.com/svietimoprofsajunga


