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Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo 

protestas 

Dėl mokslo ir studijų įstatymo XP-2905 (2) projekto 

Mes, Lietuvos aukštųjų mokyklų profsąjungų susivienijimas (LAMPSS), jungiantis 14 

universitetų ir kolegijų bei mokslo tyrimo institutų, susitikome su akademine visuomene, 

pristatėme naujai svarstomą įstatymo projektą MSĮ XP-2905 (2) ir aptarėme visas galimas šio 

įstatymo neigiamas pasekmes. Jas išsakėme viešame kreipimesi į Lietuvos Respublikos 

Prezidentą ir Ministrą Pirmininką bei mitingo prie  Lietuvos Respublikos Seimo metu. 

Pateiktas svarstyti projektas MSĮ XP-2905 (2), įteisina esamos mokslo ir mokymo 

sistemos griovimą, sukuria didžiulę socialinę atskirtį. Švietimo ir mokslo ministerijos 

pasiūlymai Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo projektui Nr. XP-2905 (2), pateikti 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2009-01-06, iš esmės pakeitė įstatymo projektą XP-2905 

(1), kurį anksčiau siūlė G. Steponavičius ir A. Kubilius. Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) 

šiam įstatymo projektui pateikė 91 pataisą. 

Manome, kad MSĮ XP-2905 (2) projekto nuostatos prieštarauja Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos 40 straipsnio 3 dalies, 41 straipsnio 3 dalies, 42 straipsnio 1 dalies nuostatoms, 

kurių turinį yra atskleidęs Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1994 m. birželio 27 d., 

2002 m. sausio 14 d., 2002 m. vasario 5 d., 2008 m. vasario 20 d., 2008 m. kovo 20 d. 

nutarimuose. 

Mes, tikimės, kad Jūs išsiaiškinsite ŠMM pateikiamas dalines tiesas ir nebalsuosite už 

šį ydingą Mokslo ir studijų įstatymo projektą XP-2905 (2), kuris prieštarauja Lietuvos 

Respublikos Konstitucijai, ir laikysitės 2007 m. birželio 14 d. Lietuvos  parlamentinių partijų 



susitarimo dėl mokslo ir studijų reformos principų, numatančių valstybės lėšomis finansuoti tik 

valstybines aukštąsias mokyklas. 

 Įvykus 11 susitikimų ir konferencijų su akademine visuomene buvo įvardinti šie 

didžiausi įstatymo projekto MSĮ-2905 (2), trūkumai: autonomijos apribojimas, finansavimas 

„studijų krepšelio principu“, aukštųjų mokyklų valdymo formos pakeitimas ,aukštųjų mokyklų 

turto valdymas, socialinių garantijų dėstytojams ir tyrėjams panaikinimas. 

MES prašome Jus nepritarti Lietuvos Respublikos Seime svarstomam 

antikonstituciniam mokslo ir studijų įstatymo projektui XP-2905 (2), iš esmės jį taisyti ir 

svarstyti tik tada, kai bus parengti ir viešai aptarti visi poįstatyminiai teisės aktai šio įstatymo 

nuostatoms įgyvendinti. 

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas siūlo: 

Lietuvos Respublikos Seime svarstyti Gintaro Steponavičiaus ir Andriaus 

Kubiliaus teiktą Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo projektą Nr. XP-2905 

(1), kuris buvo įregistruotas  Lietuvos Respublikos Seime 2008 m. kovo 18 d. dėl tokių 

priežasčių: 

1. Šio projekto nuostatos buvo grindžiamos 2007 m. birželio 14d. parlamentinių partijų 

susitarimu dėl mokslo ir studijų reformos nustatytų principų. 

2. Šis projektas tikrai buvo pristatytas visuomenei ir nesulaukė tokio pasipriešinimo, kaip 

antrasis projektas.  

3. LAMPSS studijų ir mokslo įstatymo Nr. XP – 2905 (1)  svarstyme dalyvavo nuo 2007 

m. lapkričio mėn. iki 2008 rugsėjo 30 d. ir pateikė 27 įstatymo pasiūlymus ir papildymus. Iš 

dalies į mūsų pasiūlymus buvo atsižvelgta. Seimo narys G. Steponavičius kvietėsi mūsų 

atstovus diskusijai dėl projekto nuostatų ir pripažino, kad terminuotos sutartys panaikina 

socialines garantijas dėstytojams. 

4. Svarstant MSĮ projektą XP-2905 (2) Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir 

kultūros komitete į Seimo narių, institucijų, visuomeninių organizacijų ir kitų suinteresuotų 

asmenų pasiūlymus iš esmės nebuvo atsižvelgta.  
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