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Lietuvos Aukltqiq Motryk[ Profesiniq Sajungrl Susivienijimo (LAMPSS) pasitrlymai d6l
Lietuvos Respublikos Mokslo Ir Studijq lstatymo 7, \0,I2r 17,19,20,21,22123, 44, 47, 48r Sl,
55,57, 69,70,71175,95 Straipsnir; Pakeitimo Ir Papildymo [statymo projekto

Lietuvos aukStqjq mokyklq profesiniq sqjungq susivienijimas (LAMPSS), vadovaudamasis

Lietuvos respublikos darbo kodekso 22 str.4 p., siulo Siuos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijq

[statymo (MSD papildymus:

1. Sitrlome pakeisti 20 straipsnio 3 dali ir j4 iSd6st5rti taip:

I altematyva:

,,3. Auk5tosios mokyklos tarybq sudaro 9 arba 11 nariq. Aukitosios mokyklos statutas

nustato tikslq tarybos nariq skaidiq. Ne maliau kaip po 1 nari skiria studenftl atstovybe ir
darbuotojq atstovai filrofesin6s s4iungos ar darbo tarybos) savo nustatytatvarka,jeigu jos nera,

- visuotinis studentrl ar profesines s4jungos ar darbo tarybos nariq susirinkimas (konferencija), kiti
akademines bendruomends nariai auk5tosios mokyklos nustatyta tvarka skiria atitinkamai ne

daugiau kaip 4 arba 5 narius. Senato (akademines tarytios) nustatlta tvarka atrenka, skiria ir
at5aukia atitinkamai 3 arba4 narius nepriklausandius aukStosios mokyklos personalui ir studentams,

1 nari - studentq atstolybe savo nustaty'ta tvarka- Sie nariai atrenkami vie5o konkurso bitdu ir
skiriami atsiZvelgus i Auk5tojo mokslo tarybos atlikt4 kandidatq ivertinim4. Tarybos sudet[ vie5ai

skelbia senato (akademines tarybos) pirmininkas."

II alternatyva:

,,3. Auk5tosios mokyklos taryb4 sudaro 9 arba 11 nariq. Auk5tosios mokyklos statutas

nustato tikslq tarybos nariq skaidiq. Ne maLiau kaip 1 nari skiria studentq atstor,ybe ir darbuotojq

atstovai (profesines s4jungos ar darbo tarybos) savo nustatyta tvarka, jeigu jos nera, - visuotinis

studentq ar profesines s4jungq ar darbo tarybos narirl susirinkimas (konferencija), kiti akademinds

bendruomenes nariai auk5tosios mokyklos nustatyta tvarka skiria atitinkamai ne daugiau kaip 4 arba

5 narius. Senato (akademines tarybos) nustatlta tvarka atrenka, skiria ir at5aukia atitinkamai 3 arba

4 narius nepriklausandius auk5tosios mokyklos personalui ir studentams, 1 nari - studentq atstovybe

I



savo nustatlta tvarka. Sie nariai atrenkami vie5o konkurso budu. Tarybos sudet[ viesai skelbia
senato (akademines tarybos) pirmininkas

2. Sitrlome nekeisti 21 straipsnio 1, 2 dalies, nes Sios straipsnio nuostatos buvo pakeistos
tam, kad atitiktq 2011 m. gruodZio 22 d.Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo iSaiSkinim4.

3. Siulome, kadangi pataisose nekreipiama ddmesio I Konstitucinio teismo i3aiSkinimao
pakeisti ir papildyti 70 straipsnio:

a) 2 dali, i5d6styti taip:

Valstybes finansuojamos studijq vietos pagal pirmosios pakopos ir vientisqjq studijq
programas auk5tosioms mokykloms tenka pagal geriausiai vidurinio ugdymo programq baigusiq
stojandiqjrl pasirinkimq tarp auk5tqjq mokyklq, nevir5ijant valstybes finansavimo, nustat5,'to
kiekvienai studijq sridiai ir valstybinei aukitajai mokyklai pagal jos galimybes. Finansavimo
paskirstym4 studijq sritims nustato Vyriausybe, atsiZvelgdama i valstybes ukinds, socialines ir
kulturines pletros poreikius ir valstybes finansines galimybes."

b) pakeisti 7 dali ir j4 i5ddstyti taip:

Asmuo, kurio pirmosios pakopos ar vientisosios studijos yra valstybes finansuojamos, po
auk5tosios mokyklos nustatlto akademinio mokymosi laikotarpio, ne ilgesnio negu studijq metai,
po kurio atliekama reguliari pagrindine Ziniq patikra, netenka valstybes finansavimo studijoms,
jeieu atitinkamo laikotarpio jo studiju rezultatu vidurkis maZesnis negu auk5tosios mok)'klos
atitinkamos sfudiiu programos ir for:naos to paties kurso geriausiu sfudentu, kuriu skaiiius
lvgus finansuoiamu viefu kiekiui. Valstybes finansavimo netekEs asmuo uZ studijas turi moketi
auk5tosios mokyklos nustatlt4 studijq kain4 o jo valstybes finansuojam4 viet4 uZima geriausiai
valstybes nefinansuoj amoj e vietoj e besimokantis asmuo."

Manome, kad padarius Siuos pataisymus, ivyktq Sie teigiami pokydiai:

. 1. Kadangi Siuo metu profesines sqjungos veikia visuose universitetuose, i5skyrus Generolo
J" Zemardio Lietuvos karo akademrjA. darbuotojrtr atstovams leistq universitete geriau atstovauti
visq darbuotojq teises, padetq vykdyti nevalstybinE darbo istatymq laikymosi prieZitrrq ir kontrolE,
neprie5tarautq s4Ziningiems santykiams tarp Saliq (LR DK 22 str. 4, 5p.), padetq formuoti pilieting
visuomenq. Be to, taip butq atstovaujami ir tie auk5tqjq mokyklq darbuotojai (bibliotekininkai,
laborantai, ukio dalies darbuotojai ir kt. t.) kurie nepriklauso desty'tojq ar mokslininkq kategorijai.
LAMPSS duomenimis universitetuose, pvz. VGTU destytojai ir mokslo darbuotojai sudaro maliau
kaip pusq (47 proc) darbuotojq" Tai rei5kia, kad kitai didesnei darbuotojqpusei niekas neatstovauja.
Tokie pataisymai skatintq pletoti socialini dialog4 universitete, padetq sprgsti aktualius
darbuotojams socialinius - ekonominius klausimus.

2. I5braukus i5 70 straipsnio 20 proc. studentq vidurkio dydi, butq i5laikomas socialinio
teisingumo principas ir studentas realiai valstybes finansavimq gautq uZ savo studijq rezultatus,
pasiektus universitete, o ne jo valstybes finansavimas priklausy.tq nuo mokykloje gautq paZymiq .
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