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S5'SIyIEI\IIJIMO
LIETWO S AUKSTUJU MOIryKLU PROFE SINIU S6;1INGU
UNT'ERSTTETU
dprrnnzuorr
pozrcrJA DEL LrETwos vrru,q.usyBEs srEKrU
TINKLA
(toliau LAMPSS) nepritaria
Lietuvos aukitqfq mokyklq profesiniq s4jungq susivienijimas
neparemtai vyriausybes sudarltos ekspertq
socialiniais tyrimais ir ekonominiais skaidiavimais
nes:
komisijos nuomonei - siekiui sujungti Lietuvos universitetus,

1.
2.

jungti aukstqiq mokyklq
paLeidLiamas universitetq autonomijos principas. Negalima
- destl'tojtl ir studentq nuomonQ;
neatsiZvelgus I universitetq akademines bendruomends
nuostatos priestarauja LR
LAMpss nuomone, Siuo metu galiojandio Moksro ir studijq istatymo
teismo sprendimo del
Konstituciiai, toder pirmiausiai reikia sulaukti LR Konstitucinio
dokumento teisinio ivertinimo;

Sio

J.

Vyriausybe nekreipia demesio

i LR Konstitucinio Teismo

2009 m. gruodZio 18 d. spalio 28 d.

sprendimus ir Siais savo veiksmais diskredituoja LR Konstitucrjzu
4. Ignoruojamas socialinis dialogas

tarp darbuotojq atstor,q

-

profesiniq sEjungq

- ir valdZios

atstovq (Seimo, Vyriausybes, Svietimo ir mokslo ministerijos). Taip paLeidLiamos profs4jungq

i informavim4 ir konsultavim4
Vyriausybe nesilaiko patvirtintos auk5tqjq mokykiq darbuotojq darbo uZmokesdio kelimo

teises
5.

programos; Siuo metu destytojq darbo uZmokestis yra neadekvatus

jq i5simokslinimui ir yra

gerokai maZesnis nei atitinkamos kvalihkacijos valstybes tarnyboje dirbandiqjq;
6.

Destytojai

ir

mokslininkai yta diskriminuojami.

Iki

Siol nepanaikintas Universitetuose

darbuotojams darbo uZmokesdiui apskaidiuoti taikomas koeficientas 0,965, kuris nei vienai
darbuotoj q kategorij ai Lietuvoj e ndra taikomas

;

LAMPSS nuomone diskusij4 apie universitetq tinklo optimizavim4 galima butq pletoti tik
sulaukus LR Konstitucinio teismo sprendimo, pataisius Mokslo

ir studijq istatym4 ir atsiZveigus i

LAMPSS i5destytas pastabas.
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