
 

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo protestas 

Dėl mokslo ir studijų įstatymo projekto 

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (toliau tekste LAMPSS) naujai 
svarstomame Studijų ir mokslo įstatyme Nr. XP – 2905 dalyvavo  nuo 2007 lapkričio mėn. iki 
2008-09-30 ir pateikė 27 įstatymo pasiūlymus ir papildymus. Dalyvaujant svarstymuose  
išreiškėme savo  griežtą poziciją  dėl  būtino dėstytojų ir kitų darbuotojų socialinių garantijų 
įteisinimo įstatyme, darbo specifikos ir darbo krūvio vertinimo.  Įstatymo projekte kuris buvo 
pateiktas seimui svarstyti 2008-03-18, dalinai iškovojome terminuotų sutarčių panaikinimą 
dėstytojams - tik  su asmeniu antrą kartą iš eilės laimėjusiu konkursą dėstytojo ar mokslo 
darbuotojo pareigoms eiti, sudaroma neterminuota sutartis.  

Švietimo ir mokslo ministerijos pasiūlymai Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 
projektui Nr. XP-2905(2) , kurie pateikti LR  Vyriausybei 2009-01-06 iš esmės keičia įstatymo 
projektą.   

Studijų finansavimo būdas, kuris remiasi „Studijų krepšelio“ principu  numato finansuoti ir 
nevalstybines AM  pažeidžia LR Konstitucijos 41str. nuostatas. Valstybinėse aukštosiose 
mokyklose gerai besimokančių piliečių aukštojo mokslo išlaidas  valstybė pagal Konstituciją 
privalo prisiimti esant šioms trims sąlygoms: 1) besimokantysis yra Lietuvos Respublikos 
pilietis; 2) jis mokosi valstybinėje aukštojoje mokykloje; 3) jis mokosi gerai, t.y. jo mokymasis 
atitinka gero mokymosi kriterijus. ( Konstitucinio Teismo 2002m. sausio 14d. nutarimas). Kyla 
kausimas, kodėl įstatyme nėra kriterijų , kuriuos atitinkantys asmenys laikomi gerai 
besimokančiais? 

Keičiantis aukštosios mokyklos teisiniam statusui – kaip bus pertvarkomos valstybinės 
aukštosios mokyklos - ar bus nutraukiamos esamos darbo sutartys, jei taip, kiek lėšų reikės 
išmokėti kompensacijoms ir t.t. 

Projekto 95 straipsnio 8 dalies norma, nustatanti, kad su asmenimis, kurie antrą kartą iš eilės 
laimi konkursus dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigoms, sudaroma neterminuota darbo 
sutartis, taikoma tik tais atvejais, kai šios procedūros įvyksta po šio įstatymo įsigaliojimo – 
įstatyme prieštarauja LR Darbo kodekso 109 str. 1daliai,   žeidžia mus,  kaip darbuotojų atstovus 
ir skatina kreiptis į tarptautines organizacija dėl  socialinių garantijų nustatymo . 

 Kategoriškai pareiškiame, kad netoleruojame tokios įstatymo kūrimo tvarkos, kuomet 

neatsižvelgiama į suinteresuotų pusių poreikius, nenagrinėjama iš esmės pakitusi situacija, 

nekreipiamas dėmesys į LR Konstitucinio teismo sprendimus.   LAMPSS taryba apie šiuos 

pasiūlymus įstatymo projektui nebuvo informuota, nedalyvavo svarstymuose ir mano,  kad  
tokios redakcijos projekto priimti negalima, nes projekto nuostatos prieštarauja LR 

Konstitucijai ir kitiems teisės aktams. 
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