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Lietuvos Aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) nariai, 
dalyvaudami darbo grupėse, susitikimuose su Seimo politinių partijų frakcijomis, įsitikino, kad 
Lietuvos Vyriausybė, Švietimo ir mokslo ministerija, kitos valstybės institucijos faktiškai tik 
deklaruoja, kad siekia situacijos aukštojo mokslo sistemoje gerėjimo. Kiekviena iš dabartinės 
valdančiosios koalicijos partijų savo 2012 metų rinkimų į Seimą programose žadėjo, kad padėtis 
šioje srityje keisis. Realiai matome, kad tai tik darbo imitacija. Lietuvos Respublikos Seimas 
patvirtino, o Lietuvos Respublikos Prezidentė, būdama konstitucingumo garantu, pasirašė „Mokslo 
ir studijų įstatymą“ (2009 M. BALANDŽIO 30 D. NR. XI – 242), kuriame buvo 36 nuostatos, 
prieštaraujančios Konstitucijai. Juo vadovaujamės ir gyvename nuo 2010 m. Šio įstatymo 
antikonstitucinės nuostatos šiuo metu svarstomame Mokslo ir studijų įstatymo projekte 
nepanaikintos ir tai sąlygoja iš esmės pablogėjusias sąlygas aukštojo mokslo sistemoje. 

 
Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (LAMPS) konstatuoja, kad: 

1. Nesilaikoma socialinio dialogo principų tarp valstybės institucijų ir socialinių partnerių - 
profesinių sąjungų. To pasekoje daugelis anksčiau priimtų Mokslo ir studijų įstatymo straipsnių 



ir toliau išlieka antikonstituciniais. Į profesinių sąjungų siūlymus neįsiklausoma priimant 
svarbius šiai sričiai teisės aktus, nors formaliai sukuriamos darbo grupės darbui imituoti.  

2. Nesilaikoma socialinio teisingumo principų; dėstytojų, mokslininkų ir kitų aukštųjų mokyklų 
darbuotojų per krizę sumažinti atlyginimai išlieka neatstatyti iki buvusio lygio, nors Seimo 
nariams ir kitiems aukštas pareigas užimantiems valstybės tarnautojams tai buvo padaryta. 
Dėstytojų, mokslininkų ir kitų aukštųjų mokyklų darbuotojų (nors jų kvalifikacija yra labai 
aukšta) atlyginimai išlieka maži ir neatitinka jų atliekamo darbo ir kompetencijos.  

3. Darbuotojų atstovams – profesinėms sąjungoms – įstatymu (MSĮ) nenumatyta vieta AM 
valdymo organuose (tarybose, senatuose, rektoratuose ir t.t.), nors studentai šiose struktūrose 
savo atstovus turi. Tokiu būdu neatstovaujami ir neginami darbuotojų interesai. 

4. Lietuvos aukštosioms mokykloms ir mokslinio tyrimo institutams neskiriamas reikiamas 
dėmesys, neužtikrinamas pakankamas finansavimas. 

LAMPSS REIKALAUJA: 

1. Valstybės institucijos ir politinės partijos turi laikytis socialinio dialogo principų ir tartis su 
profesinėmis sąjungomis svarbiausiais aukštojo mokslo klausimais; 

2. Atstatyti aukštųjų mokyklų atlyginimus iki prieškrizinio lygio, pakeičiant studento krepšelio 
skaičiavimo metodiką ir atitinkamai jį didinant pagal Vyriausybės numatytą programą; 

3. Įstatymais numatyti profesinių sąjungų atstovavimą aukštųjų mokyklų valdyme; 

4. Skirti universitetams ir Mokslinio tyrimo institutams pakankamą finansavimą, atitinkantį 
atliekamą darbą ir kompetenciją. 

 

 

Nesilaikant šių reikalavimų, LAMPSS pasilieka sau teisę rengti socialines akcijas: piketus, 
mitingus ar net skelbti visuotinį aukštųjų mokyklų streiką.  
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