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LIETUVOS VERSLO KONFEDERACIJOS KREIPIMASIS DĖL SOCIALINĖS PARTNERYSTĖS 
 

Lietuvos verslo konfederacijos (toliau – LVK) vienijamos viešosios bei privačios mokslo 
įstaigos, tarp kurių Vytauto Didžiojo universitetas, Tarptautinės teisės ir verslo aukštoji mokykla, 
Kazimiero Simonavičiaus universitetas, Mykolo Romerio universitetas ir Socialinių mokslų kolegija, 
nori išreikšti susirūpinimą dėl nepakankamo socialinio dialogo ir partnerystės švietimo sistemos 
klausimais. 

Šiandien mokslo institucijų darbą itin apsunkina perdėta ir nuolat auganti administracinė 
našta bei nuolatinė teisės aktų kaita (pavyzdžiui, aukštojo mokslo įstatymas praeitais metais buvo 
keistas net 7 kartus). Tai suponuoja, jog švietimo politikoje itin trūksta strateginio požiūrio - nesame 
apsisprendę dėl švietimo sistemos tikslų, reikalingų pasirinkti prioritetinių krypčių bei laukiamų 
rezultatų.  

LVK narių nuomone, viena iš tokios situacijos priežasčių – nepakankamas socialinis dialogas 
švietimo sistemos klausimais. Mokslo institucijų atstovai konstatuoja, jog šiuo metu efektyvus 
socialinis dialogas nevyksta, dažnu atveju ne visos suinteresuotos institucijos yra kviečiamos į 
diskusijas svarbiais švietimo sistemai klausimais Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje (toliau – 
ŠMSM) ir Vyriausybėje. LVK narių nuomone, priiminėjant sprendimus dėl klausimų ir problemų, 
susijusių su Lietuvos švietimo sistema, valdžios institucijos per mažai atsižvelgia į įvairių 
suinteresuotų šalių bei socialinių partnerių nuomonę. Tai lemia, jog mokslo institucijos yra 
apkraunamos pertekline našta, o parengiama darbo jėga neatitinka darbdavių lūkesčių.  

LVK nuomone, aktyvesnis darbas ir savalaikės konsultacijos su socialiniais partneriais padėtų 
aiškiau išsigryninti kryptis ir rezultatus, kurių norime pasiekti švietime. Socialinis dialogas turėtų 
tapti švietimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų prioritetu, sukuriant aiškią ir 
skaidrią  socialinių partnerių ir suinteresuotų šalių įtraukimo esminiais švietimo sistemos klausimais 
tvarką bei užtikrinant efektyvų jos taikymą. Turėtume tolti nuo šiuo metu vyraujančio modelio, 
kuomet visi svarbiausi sprendimai švietimo srityje yra priimami valdžios institucijų, atitinkamai 
neatsižvelgus į socialinių partnerių nuomonę.  

 Norime atkreipti dėmesį, kad XVIII-osios Vyriausybės programoje yra numatyta „plėtoti 
socialinį dialogą ir verslo socialinę atsakomybę“. Ypač paminėtina tai, kad Vyriausybė įsipareigojo 
konsultuotis su socialiniais partneriais prieš priimdama sprendimus.  

Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, prašome užtikrinti socialinių partnerių – verslo organizacijų ir 
aukštojo mokslo institucijų – įtraukimą į sprendimų priėmimo dėl aukštojo mokslo sistemos ir su ja 
susijusių klausimų procesą bei įvairius diskusijų dėl švietimo sistemos formatus. 
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