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SUSIVIENIJIMAS REMIA MOI(YTOJU STREIKA
Lietuvos auk5tqiq mokyklq profesiniq s4jungq susivienijimas (toliau - LAMPSS) palaiko

Lietuvos Svietimo profesines s4jungos GSPS) 2012 m. vasario 2I d. skelbiam4 ispejam4j[
streik4. Streikas yra demokratinese Salyse ir Lietuvos Respublikos Darbo kodekse iteisintas btrdas
profesinems s4jungoms i5reik5ti savo protest4 jei Salys nesidera ar nesusitaria derybrtr metu.

LSPS i5destyti streiko reikalavimai yra socialinio
bando

teigti kai kurie

-

ekonominio pobirdZio. Juose, kaip

politikai, nera keliami jokie politiniai reikalavimai. Streikas buvo

pasirinktas kaip galutind protesto prie5 derybq

vilkinim{ nesiskaitSmro su LSPS

nuomone bei

socialinio dialogo ignoravimo pasekme.

p. Gintarui Steponavidiui buvo bandyta
studijq ir mokslo sistemoje. Padio ministro ir

Vadovaujant dabartiniam Svietimo ministrui

ivykdyti esminiq pertvarktl Lietuvos Svietimo,
ministerijos valdininkq nekompetencija, arogancija, teisinis nihilizmas, aklas politines valios
vykdymas, nesiskaitymas su patyrusiais pedagogais bei socialiniais partneriais ir

jq nuomonds

ignoravimas privede prie to k4 turime dabar. Tenka konstatuoti, kad visam sektoriui padarT,ta

didZiule Zala. Mes, auk5tqjq mokyklq destl.tojai, ai5kiai matome, kad bendras Lietuvos
moksleiviq Ziniq lygis gerokai nukrito, pablogejo studijq kokybe, mokslas tarnauja ne valstybes

ekonomikos

ir

visuomends gerovds kelimo tikslams,

o visos jegos metamos kiekybiniams

rodikliams pagerinti, pvz. moksliniq straipsniq, turindiq citavimo indeksq, skaidiaus, padidinimui.

to

-

Lietuva pagal inovacijq diegim4 Europoje uLima vien4

i5

Reikia pabrelti, kad dar niekada anksdiau darbuotojq atstovai bei socialiniai partneriai

-

Neatsitiktinai viso

paseka

paskutinirjq vietq.

profesines s4jungos nebuvo taip ignoruojamos, nesiskaitoma su

jq nuomone, kaip Lietuvos

Svietimo ir mokslo ministerijai vadovaujant ministrui p. G. Steponavidiui.

Lifurnt per laiko prizmq, mirsq manymu, daugybes auk5tojo mokslo sistemos problemq
(auk5tqftl mokyklq autonomijos paZeidimo, nelogi5ko studentq krep5elio finansavimo, neteisdto

privadiq auk5tqjq mokyklq finansavimo, masinio gabiausiq moksleiviq i5vykimo studijuoti
uZsien[)

ir

socialines [tampos galima buvo i5vengti,

pasiulymus. Reikejo beveik

jei butq isiklausyta

3 metq, kad LR Konstitucinis teismas

i

i

LAMPPS pastabas ir

Siuos teisinius paZeidimus

nurodytq, tadiau i5 esmes jie ir toliau ner,ykdomi.

Analogi5ka padetis susidare

ir kitame -

Svietimo sektoriuje,

todel Lietuvos Svietimo

profesine s4junga, trirkstant normaliq darbiniq santykiq ir socialinio dialogo su Lietuvos Svietimo

ir mokslo ministerija, pasirinko kra5tuting protesto priemonp

-

streik4.
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