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Jrlsq Ekscelencij a Prezidente,

Nuo seno Zinoma tiesa, kad auk5tasis mokslas - tai visuotinai pripaZ[stamas kelias i
asmeninq ir socialing sekrnE. Tadiau paddties, kuri susidare gerokai anksdiau, o isigaliojus MS[

dar labiau iSry5kejo, auk5tojo mokslo reorganizacija pavadinti negalima.

Lietuvos aukltqiq molcyklq profesiniq sajungrl susivienijimas (LAMPSS), kuris

vienija L5-os universitetq ir kolegijq darbuotojus, nuolat pasisake ir pasisako uZ Salies

aukitojo mokslo reforma,, kaip viena, i5 btrdq [veikti Sioje srityje susidariusiq vis

gildjandia, krizg.

LAMPSS nuomone! pastaruoju metu daromi mokslo ir studijq pertvarkymai negali birti

chaoti5ki ir neapgalvoti, niekam neatsakant uZ ilgalaikes pasekmes visai Valstybei bei tautai.

Siuo metu esam4 situacij4 galima palyginti su tokia, kai jirroje siaudiant stipriai audrai

laivo kapitonas skiriamas ne pagal iSsilavinim4 ir gebejimus, o renkamas grupelds ,,savq" laivo

keleivirl. Ir tokie dalykai vadinami skarrbiu vardu -,,demokratija".

Siandien, kai visame civilizuotame pasaulyje, netgi kaLkada buvusiose atsilikusiose

Rytq Azijos Salyse, mokslas jau tapo budu, kuriandiu didelq pridedarn4j4 vertg, Lietuvoje

atvirk5diai - mokslas tapo niekam ,,neidomiq" ir ,,nereikalingq" Zmoneliq (mokslininkq, tyr€jq,



n-renininkr-f rupesdiu. .lq Zinios ir patirtis naujiems, k4 tik iSkeptiems Svietimo ir mokslo

biurokratams nerupi; netgi pateikus faktus apie tikrq esamq moksio ir studijq situacij4

rea-guojama kaip i iSrnaldos sau patiems praSym4. Lietuva neturi nei naftos, nei metalq, nei kitq

i5kasenq. vienintelis jos turtas - i5silavinq ir darb5tus Zmones" kurie galetq kurti auk5t4

intelektualing ir pridetinE vertE turinti" produkt4 * aukit4sias technologijas.

I5 auk5tq tribunq garsiai Snekama, kiek daug galima uZdirbti i5 Europos Sqjungos ir kitq

mokslo projektams skiriamq leSq. Tadiau pamirStarna. kad Siuolaikiniarns moksliniams

tyrimams reikia gerai irengtq laboratorijq, auk5tos kvalifikacijos mokslininkq ir tyrejq. kurie

tam turetq laiko. Lietuvos universitetuose destytojai turi didZiuli pedagogini kruvi, todel

atidesdius 6-8 val. paskaitq, laiko moksliniams tyrimams nebelieka. Po mokslo ir studijq

reformos destytojq socialine padetis dar pablogdjo, nes kiekvienas universitetas dabar privalo

dirbti laisvosios rinkos sqlygomis: privilioti kuo daugiau galindiq moketi uZ moksl4 studentq ir

kuo daugiau apkrauti destytojus, todel produktyviai dirbti mokslinio projekto darbus jau

nebelieka nei laiko, nei jegq. Jeigu dirbant vir5valandZius sugebama dar ir dalyvauti

moksliniarne projekte. nukendia kita puse - studentams skaitomq paskaitq kokybe. Kol i5liks

tokia situacija, visos kalbos apie studijq kokybg bus tik tu5dios Snekos, nes didZiuliu kruviu

dirbant, kitiems darbams nebeliks laiko, o kur dar naujq studijrl programq rengimas,

savianalizds, vadoveliq, metodiniq priemoniq ra5ymas ir t. t. Pirmaujandiq uZsienio Saliq

patirtis rodo, kad mokslui ir menui reikia atsideti, tureti tinkam4 aprupinim4 tik tuomet galima

tiketis kokybes. Moksias nera verslas, kaip tikina partljq atstovai, ir laisvosios rinkos (verslo)

s4lygornis egzistuoti negali. Negaledami iSgyventi i5 apgailetinq atlyginimq, jauni kvalifikuoti,

perspektyvus (turintys mokslo laipsnius) specialistai emigruoja" Toks jq elgesys ndra vien

darbo paiedka, daLnai tai yra protestas prieS esam4 tvark4. Tik retas kuris, padirbejgs

prestiZindse uZsienio laboratorijose, griZta atgal, nors tai ir yra skatinama.

Dirbdami ir kalbedami su jaunais Zmondmis, girdime jq i5sakom4 nuostat4 kad Zmones

praranda motyvacijq buti lietuviais, patriotais, pagarbiai kalbeti apie tevynq ir jaudiasi joje

nereikalingi.

LAMPSS nuomone, Lietuvoje vykdoma mokslo ir studijq reorganizacija nesprendZia

esminiq reformos tikslq. nes prieZastys, kurios trukdo mokslui vystltis, lieka nepaialintos, ir

netgi atvirkSdiai, sudaro prielaidas visai sugriauti aukStojo mokslo sistem4 nes universitetai,

kad i5gyventq Siuo metu yra priversti bet kokia kaina tuos, uZ moksl4 mokandius studentus



iSlaikyi, daLnai nekreipdami demesio i jq Zinais. Tai kur dia taip liaupsinamos prielaidos

auk5tojo mokslo kokybei atsirasti?

Be i5vardintq problemq LAMPSS nori atkreipti demesi I daugel[ bendro pobudZio

socialiniq auk3tojo mokslo problemq, kurios rupi Lietuvos universitetuose, kolegijose, mokslo

tyrimq institutuose dirbantiems destytojams ir mokslininkams, bibliotekininkams ir

menininkam s, darbuotoj ams :

l. Destl.tojai ir mokslininkai diskriminuojami sudarant terminuotas darbo sutartis, iki Siol

paLeidLiant LR Darbo Kodekso reikalavimus ir Konstitucinio Teismo i5ai5kinimq apie

skirtumus tarp darbo pareigq ir darbo sutarties. Vykdant moksliniq institutq

reorganizacij4 ir juos prijungus prie universiteto ar centro, mokslininkai prievartaujami

pasiraSyti terminuotas darbo sutartis, kai jie pervedami dirbti i kit4 universitet4 ar

centr4. Taip sudaromos s4lygos pastarqjq vadovams piktnaudZiauti nesilaikant

socialinio teisingumo principr4; darbuotojus atleisti net nesumokejus i5eitiniq

kompensacijq. Atleistasis darbuotojas taip pat netenka ir kitq socialiniq garantijq. Tokie

rei5kiniai paLeidLia LR Konstitucijoje numatytas Zmogaus teises.

2. Ignoruojamas civilizuotose pasaulio (ypad Europos) Salyse demokratijos pagrindu

laikomas socialinis dialogas tarp darbuotojq atstovq (LAMPSS, Lietuvos mokslininkq

s4jungos ir kt.) ir valdZios atstovr{ (Seimo, Vyriausybes, Lietuvos aukStojo mokslo

tarybos, SIttV;. Del Sios prieZasties ir daLnai del reikiamos valdZios atstovq dalykines

bei vadybinds kompetencijos ir patirties stokos ir vienpusiq (kartais tam tikroms

interesq grupems naudingq) sprendimq padaroma daugybe klaidq, paLeidLiarnos

auk5tojo mokslo sistemoje dirbandiq darbuotojq teises, neuZtikrinamas socialinis

teisingumas bei materialine gerove, bloginama studijq kokybe. Priimtame MSI

nenumatyta vieta darbuotojq atstovams (profesin6ms s4jungoms ar darbo taryboms)

AM valdymo organuose (senatuose, tarybose ir t. t.), nors netgi studentams, kurie

daLnai net nesuvokia savo atstovavimo prasmes, Siose strukturose MSI numatyta tvarka

privalu fire1'i 20yo nuo viso nariq skaidiaus savo atstovq. Taip lstatymu sukuriamos

prielaidos nekurti demokratijos ir vie5umo auk5tojo mokslo sistemoje, labai sumaZeja

darbuotojq atstovll galimybe. atstovauti ir ginti darbuotojq interesus.

3. Europos Svietimo profesiniq sqjungq (ETUCE) komitetas (LAMPSS yra Sios

organizacijos narys), atsiliepdamas i Europos Komisijos pra5ym4 pateikti atsiliepimus



apie nauj4jq iniciatyv4 (Consultation on the future EU 2020 strateg,t. ETUCE response

to the commission's working document), nurode, kad svarbiausias ES valstybiq

uZdavinys yra i5vengti biudZeto apkarpymq Svietimui ir mokslui, tadiau Lietuvoje

vykdoma politika aiSkiai prie5tarauja ES politikai.

Auk5tqfq mokyklq (AM) destytojq, tyrejq, menininkq, mokslo tyrimq institutq

darbuotojq, bibliotekininkq ir kt. specialistq darbo uZmokestis yra neadekvatus jq kvalifikacijai

ir atliekamiems darbams bei darbo kruviui. Destytojai privalo ra5yti ISI straipsnius uZsienio

kalba, dalyvauti tarptautinese konferencijose, kurti naujas studijq programas, atlikti

savianalizg, recenzuoti ivairius leidinius, ruo5tis paskaitoms, rengti magistrantus, doktorantus,

tadiau daugelyje universitetq jie neturi net savo darbo stalo, jau nekalbant apie normaliai

irengt4 mokslininko darbo viet4. Tai rodo ne vien nepakankamq linansavimao bet ir

valstyb6s institucijq d€mesio stoka,, skiriama studijoms ir mokslui.

Mokslininkq ir ddstytojq kvalifikaciniq reikalavimq didinimas (atkreipkite ddmes[

{arbuotojq attyginimq ir biudZeto asignavimq maZinimo laikotarpiu!) - kita universitetq

destytojams ir universitetq bei tyrimq institutq mokslininkams aktuali problema, nes tai susijg

su kvalifikacijos pripaZinimu, nuo kurio stipriai priklauso mokslininkq ir destytojil darbo

uZmokestis. Nauji kvalifikaciniai reikalavimai mokslininkams buvo patvirtinti 2009 m. spalio

12 d. Lietuvos mokslo tarybos nutarimu Nr. VII-20 ,,Minimaliq kvalifikaciniq valstybiniq

mokslo ir studijq institucijq mokslo darbuotojq pareigybiq reikalavimq apra5as", vienpusi5kai

visi5kai neaptarus su akademinds bendruomen6s atstovais ir ne[sigilinus I atskirq mokslo

sriiirl bei Sakq specifika,.

LAMPSS nuomone, 5ie maksimaliai ,,minimalfls reikalavimai" galimai

prie5tarauja Lietuvos Konstitucijai, nes absoliutina moksliniq straipsniq publikavim4 vien

tik JAV leidZiamoje duomenq bazeje (ISI Web of Science duomenq bazese) esantiems ir

,,Impac faktoriq" turintiems Zurnalams. Toks prioriteto suteikimas vienos kategorijos mokslo

leidiniams prieStarauja 2007-05-05 Lietuvos Konstitucinio Teismo (byla l8/16) iSai5kinimui

nutarime ,,Del minimaliq kvalifikaciniq reikalavimq mokslininkams", kuriame nurodoma, kad

mineta duomenq baze yra JAV isikurusi privati istaiga, teikianti mokamas paslaugas.

I5sakydamas savo mintis ddl paLetdliamq destl'tojq, mokslininkq, tyrejq ir kitq AM

darbuotojq teisiq ir socialiniq problemq, LAMPSS jaudia pareig4 ir atsakomybg ateinandioms

kartoms sukurti palanki4 moksling kurybing erdvE jaunimui, kuris liktq dirbti Lietuvoje, kurtq



mokslo auk5t4sias technologijas ir galetq dalyvauti teisinds, demokratinds visuomenes kurimo

procese.

Siame ra5te minimos problemos buvo ne vien4kart4 iSsakytos LR Seime, Vyriausyb€je,

Svietimo ir mokslo bei Socialines apsaugos ir darbo ministerijose, ra5yta begale ra5tq su

siulymais, kaip taisS.ti esam4 situacij4 susiklosdiusi4 auk5tojo mokslo sistemoje. Taip pat buvo

aktyviai dalyvauta kuriant Mokslo ir studijq istatym4. Ne kart4 su pasiulymais, kaip gerinti

padeti, buvo lankytasi pas Sitttrrt ministr4 p. G. Steponavidiq, tadiau daZniausiai viskas

baigdavosi paZadais ,,sprgsti", ,,kurti darbo grupes" ar ,,imtis priemoniq". Tadiau nuo paZadq

reikalas ne kiek nepajudejo.

Nematydami kitos i5eities, pra5ome Jus, Gerb. Prezidente, skirti Siek tiek laiko ir

i5klausyti musq pastebejimus ir nerim4 del Siuo metu susiklosdiusios auk5tojo mokslo padeties

Lietuvos universitetuose, kolegijose bei mokslo tyrimq institutuose. Leiskite priminti, kad ta

padetis i5 tikrqjq nera jau tokia gera, kaip j4 daLnai vaizduoja masines Ziniasklaidos priemonds:

radijas, televizija, spauda.

Pagarbiai,
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