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Vykdoma aukštojo mokslo reforma turi būti demokratiška, skaidri ir sąžininga, atsakinga,
atitinkanti įstatymus, grindžiama nacionaliniais Lietuvos valstybės ir tautos interesais. Mes
už tokią reformą.
Mes prieš vykdomą aukštojo mokslo skurdinimą, neoliberalią socialinę politiką,
antidemokratišką aukštojo mokslo reformą.
Todėl reikalaujame:
1. Kad priimant LR Seime sprendimus dėl šalies universitetų tinklo optimizavimo ir jungimo
būtų griežtai laikomasi LR Konstitucijos ir LR teisėkūros pagrindų įstatymo. LR Konstitucija
garantuoja šalies aukštosioms mokykloms autonomiją ir savivaldą. Ši Konstitucijos norma
imperatyviai reiškia, kad autonomiją turinčio subjekto – universiteto – egzistenciniai
klausimai (pvz., likvidavimas, jungimas, reorganizavimas etc.) negali būti įstatymų leidėjo
sprendžiami vienašališkai, ignoruojant akademines bendruomenes ir atstovaujamuosius
universitetų valdymo organus – Senatą ir Universiteto tarybą. Savo ruožtu LR teisėkūros
pagrindų įstatymas įpareigoja įstatymų leidėją: a) visapusiškai įvertinti svarstomo teisės akto
pasekmes ir galimą riziką; b) išklausyti įvairias interesų grupes; c) svarstyti ir derinti įvairius,
taip pat ir alternatyvius, teisės akto bei jo straipsnių projektus; d) skirti pakankamai laiko
įstatymo projektų viešam svarstymui visuomenėje.
2. Seimas šiuo metu nagrinėja mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymo
straipsnius 26, 27, 28, 29, susijusius su valdymu, ir pagaliau imasi įgyvendinti
LR Konstitucinio Teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutarimą (byla Nr. 13/2010-140/2010).
Nuoširdžiai sveikiname ir palaikome Parlamento ketinimus atstatyti Konstitucijos
galiojimą šalies aukštojo mokslo sektoriuje (tegul ir labai pavėluotai).
3. Pritariame ir palaikome LR Seimo ketinimus atstatyti viešąjį demokratinį valdymą
valstybiniuose universitetuose, kurių steigėjas yra LR Seimas. LR akademinės etikos ir
procedūrų kontrolierius yra nustatęs daugybinius teisės aktų pažeidimus, padarytus
formuojant valstybinių universitetų valdymo organus. Turima galvoje tarybų, senatų ir
rektorių rinkimai. Privalu patobulinti minėtą įstatymą ir nutraukti ydingą praktiką, kai
LR AEPK nutarimai yra piktybiškai ignoruojami be jokių pasekmių pažeidimus padariusiems
fiziniams ir juridiniams asmenims.
4. Prašome pareikalauti LR Vyriausybės, kad ji vykdytų LR Seimo patvirtintas 16-osios ir
17-osios Vyriausybių programas. Minėtuose vykdomajai valdžiai privalomuose teisės
aktuose buvo (arba yra) numatyta, suplanuota daug politiškai ir valstybiškai išmintingų,
savalaikių priemonių: regioninė politika, socialinė ir ekonominė atsakomybė,
bendradarbiavimas su profesinėmis sąjungomis, taip pat švietimo, mokslo studijų pertvarka.
Deja, tos priemonės vykdomos silpnai, kai kurios nevykdomos visai, maža to, kartais
veikiama netgi priešingai, nei numatyta Vyriausybės programoje. LR Seimui kyla prievolė
išreikalauti iš visų vykdomosios valdžios grandžių, kad Parlamente patvirtinta Vyriausybės
programa būtų privalomai vykdoma.
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