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Darbo partijos ir Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo  

 
S U S I T A R I M A S  

2012 m. spalio 9 d. 
Vilnius 

 
Šiuo susitarimu siekiama pagerinti bendradarbiavimą tarp Darbo partijos ir Lietuvos 

aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (toliau — šalys), pritaikant mokslą ir studijas 
šalies ūkio ir visuomenės poreikiams, bei gerinant jų kokybę. 

Darbo partija (toliau — DP), pripažindama aukštojo mokslo svarbą kuriant bendrąjį vi-
daus produktą ir vertindama bendradarbiavimą su profesinėmis sąjungomis bei Lietuvos aukštųjų 
mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (toliau — LAMPSS), suprasdamas dabartines mokslo 
ir studijų realijas bei svarbą kuriant darnią mokslo ir verslo institucijų sąveikos sistemą, numato 
būtinybę bendradarbiauti ne tik rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą ir savivaldybių tarybas 
metu, bet ir konsultuotis, tartis bei produktyviai kartu dirbti ateityje. 

Susitarimo paskirtis — užtikrinti šalių bendrą požiūrį į Lietuvos Respublikos piliečių 
garbės, orumo, doros poreikį, siekiant valstybės suklestėjimo. Susitarimas numato, kad jo daly-
vio statusas įpareigoja kiekvieną šalį Lietuvos ir visuomenės interesus laikyti aukštesnėmis ver-
tybėmis negu grupiniai, asmeniniai ar partiniai interesai. 
 
1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Šalys, norėdamos užtikrinti mokslo ir studijų sistemos atitiktį šalies ūkio ir visuomenės 
poreikiams, mokslo kokybę, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) plėtros po-
reikį ir konkurencingumą Europos Sąjungos ir pasaulio mastu, turi sudaryti palankias są-
lygas, dėstytojams mokslininkams, tyrėjams ir kitiems specialistams dirbti ir tarnauti sa-
vo šalies labui. 

1.2. Socialinis dialogas yra pagrindinis būdas derinant šalių interesus ir ieškant priimtiniausių 
sprendimų įgyvendinant aktualius mokslo ir studijų klausimus. Svarstant šalies aukštojo 
mokslo perspektyvas, šalys siekia į dialogą įtraukti kuo daugiau politikų, valstybės tar-
nautojų, dėstytojų, mokslininkų, tyrėjų, socialinių partnerių ir kitų suinteresuotų asmenų. 

1.3. Siekiant, kad Lietuvoje būtų diegiama Europoje pripažinta ir naujosioms ES valstybėms 
narėms rekomenduojama socialinės partnerystės praktika, kurti ir plėtoti pilietinio dialo-
go struktūrą. 

1.4. Šis susitarimas apibrėžia bendrus ir individualius kiekvienos šalies įsipareigojimus. Ša-
lys įsipareigoja vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, analizuoti ir vertinti kiekvieno susita-
rimo dalyvio ar jo įgaliotų atstovų elgesį susitarime numatytais klausimais. 

1.5. Nesutarimai tarp šalių turi būti sprendžiami bendru sutarimu, tarpusavio konsultacijomis 
ir derybomis. 
 

2. Principai 
2.1. Siekiant užtikrinti šalies ekonomikos augimą, tolygų vystymąsi, jos gyventojų užimtumą 

ir socialinę gerovę, partneriai turi užtikrinti atsakingą atstovavimą visuose valstybės val-
dymo lygmenyse sprendžiant svarbius valstybei uždavinius mokslo ir studijų srityje. 

2.2. Šalys bendradarbiauja diegiant švietimo, aukštojo mokslo, darbuotojų kvalifikacijos kė-
limo, aktyvios darbo rinkos, pagyvenusių žmonių tobulinimosi, mokymosi visą gyveni-
mą, atitikties darbo rinkos reikalavimams politikos nuostatas. 

2.3. LAMPSS, DP ir darbdavių organizacijos Lietuvoje dirba kartu siekdamos įgyvendinti 
spartesnius šalies ekonomikos pokyčius, tenkinti verslo ir visuomenės interesus. 
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2.4. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kaip aukščiausios teisinės galios aktu, 
vientisai ir tiesiogiai taikomu aktu, teigiame, kad Mokslo ir studijų pertvarka turi būti 
įgyvendinama tik atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo nutarimus: 2002 m. vasario 5 d., 
2008 m. kovo 20 d., taip pat Konstitucinio Teismo 2009 spalio 28 d. ir 2009 m. gruodžio 
18 d. sprendimus. 

 
3. Įgyvendinimo priemonės 

3.1. Šalys reguliariai susitinka ir aptaria aukštajam mokslui ir visuomenei aktualias proble-
mas. 

3.2. Organizuoja visose aukštosiose mokyklose susitikimus, kuriuose diskutuojama ben-
druomenėms aktualiomis temomis, sprendžiamos iškilusios problemos. 

3.3. Analizuoja dvišalės ir trišalės partnerystės galimybes sprendžiant socialines, ekonomines 
ir darbo problemas mokslo ir studijų sistemoje, teikia šalims pasiūlymus dėl socialinės 
partnerystės vystymo. 

3.4. Svarsto valstybės biudžeto lėšų mokslui ir studijoms paskirstymo bei naudojimo princi-
pus. Plėtoja ir ieško naujų galimybių efektyvesniam mokslo ir verslo bendradarbiavimui. 

3.5. Siūlo būdus aukštųjų mokyklų darbuotojų socialinei aplinkai ir ekonominei gerovei ge-
rinti. 

 
4. Šalių įsipareigojimai 

Šalys sutaria, kad pirmiausia turi būti sprendžiamos šios mokslo ir studijų sistemos pro-
blemos: 

4.1. Tiksliau apibrėžti aukštųjų mokyklų autonomiją, užtikrinant demokratijos ir viešumo 
principus.  

4.2. Gerai besimokantiems piliečiams valstybė privalo garantuoti nemokamą mokslą valsty-
binėse aukštosiose mokyklose. 

4.3. Patikslinti kriterijus, pagal kuriuos asmenys būtų laikomi gerai besimokančiais. 
4.4. Tikslingai planuoti valstybei reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų poreikį ir kiekį, 

rengiamų valstybiniuose universitetuose.  Vykdyti specialistų poreikio analizę, pagal tai 
skirti tikslinius valstybės užsakymus aukštosioms mokykloms. 

4.5. Reikalauti, kad Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija (toliau — ŠMM) sugriežtintų 
studijų kokybės kontrolę, atkreipdama dėmesį į visas mokymo proceso sudedamąsias da-
lis, t. y. studijas, savarankišką mokymąsi, žinių įsisavinimo įvertinimą bei nustatytų šių 
dalių kokybės vertinimo kriterijus. 

4.6. Siekti, kad ŠMM kontroliuotų kaip įgyvendinamas Mokslo ir studijų įstatymas ir poįsta-
tyminiai teisės aktai, išaiškintų ir viešai skelbtų jų pažeidimus Lietuvos aukštosiose mo-
kyklose. Siekti, kad Seimas vykdytų šių nuostatų vykdymo parlamentinę kontrolę. 

 
5. Darbo partijos įsipareigojimai 

5.1. Teikti informaciją apie rengiamus teisės aktų projektus aukštojo mokslo, darbuotojų dar-
bo apmokėjimo ir socialiniais klausimais, kviesti partnerius išsakyti pasiūlymus ir pasta-
bas. 

5.2. Remti LAMPSS teikiamus siūlymus, garantuojančius teigiamus poslinkius šalies aukšto-
jo mokslo srityje. 

5.3. Priimti nutarimus aktualiais aukštojo mokslo, darbuotojų darbo apmokėjimo ir sociali-
niais klausimais tik juos aptarus su LAMPSS ir gavus jo pritarimą. 

5.4. Pasinaudojant parlamentinės kontrolės teise pareikalauti iš Vyriausybės, kad būtų patvir-
tinta Mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programa. 

5.5. Inicijuoti susitarimo pasirašymą dėl trišalio bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos 
švietimo ministerijos, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų. 
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6. Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo įsipareigojimai 

6.1. Remti Darbo partijos kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimą 2012 metų rinkimuose. 
6.2. Organizuoti aukštosiose mokyklose, kuriuose veikia profesinės sąjungos, susitikimus su 

Darbo partijos keliamais kandidatais į Lietuvos Respublikos Seimą. 
6.3. Teikti siūlymus švietimo ir aukštojo mokslo klausimais Darbo partijos rinkimų progra-

moms į Seimą ir savivaldybių tarybas. 
6.4. Konsultuoti, teikti pasiūlymus ir aktyviai bendradarbiauti rengiant teisės aktų projektus 

aktualiais aukštojo mokslo, darbuotojų darbo apmokėjimo ir socialiniais klausimais.  
 
7. Susitarimo galiojimo nuostatos 

7.1. Šis susitarimas galioja iki 2016 m. Seimo rinkimų. 
7.2. Šis susitarimas gali būti pakeistas, papildytas ir pratęstas šalių sutarimu.  
7.3. Susitarimo veikimo metu šalys paskiria po du atstovus, atsakingus už šio susitarimo 

vykdymo kontrolę ir veiksmų koordinavimą. 
7.4. Svarstyti klausimai ir išvados skelbiamos viešai. 
 

8. Susitarimo įsigaliojimas 
Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos. 
 
9. Susitarimo šalys 
 
 
Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų  
susivienijimo tarybos pirmininkas      Artūras Stimbirys  
 
 
 
Darbo partijos pirmininko pavaduotojas     Vytautas Gapšys 
 


