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Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (LAMPSS) jau antrą kartą 
vykdo protesto akcijas prieš LR Vyriausybės vykdomą aukštųjų mokyklų skurdinimo politiką. 
Pateikus protesto rezoliuciją (2008-06-11) su teisėtais reikalavimais, į ją iš viso nebuvo reaguota, 
negauti jokie paaiškinimai, nesušaukti jokie pasitarimai, nepriimtos jokios rezoliucijos. Nesulaukę 
jokio atsako, 2008 m. spalio 7 d. organizavome visuotinį 2 val. įspėjamąjį LR aukštųjų mokyklų 
darbuotojų streiką. LR Vyriausybė bei Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) pastaraisiais metais 
nevykdo 2008 m. kovo 20 d. LR Konstitucinio teismo (byla Nr. 28/07-29-07) sprendimų, kitų 
susitarimų ir įsipareigojimų. Dėl tokių Vyriausybės ir ŠMM veiksmų, aukštųjų mokyklų 
bendruomenė patyrė didžiulę materialinę ir moralinę žalą. Tokie neatsakingi veiksmai diskredituoja 
minėtas institucijas, žlugdo piliečių pasitikėjimą valstybės struktūromis. LAMPSS nariai, 2008 m. 
spalio 10 d., aptarę streiko rezultatus visuotiniame susirinkime ir įvertinę susidariusią padėtį, priėmė 
šią rezoliuciją su išdėstytais reikalavimais, į kuriuos turėtume gauti atsakymus įstatymo nustatytais 
terminais. 

 

R E Z O L I U C I J A 

DĖL VYRIAUSYBĖS IR ŠMM ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMO 
 

Reiškiame protestą: 

1. Dėl 2008 m. balandžio 29 d. LR Vyriausybės nutarimo atiduoti iš privatizavimo fondo 41 mln. 
Lt mokytojų atlyginimams padidinti, kurie buvo numatyta skirti universitetų infrastruktūrai 
gerinti ir studentų bendrabučiams renovuoti. 

2. Dėl 2008 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 398, papildančio 
1993 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 511 „Dėl biudžetinių 
įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo pakeitimo“, kuriame 
palikti nepakeisti labai maži koeficientai aukštųjų mokyklų studijas aptarnaujančiam ir 
techniniam personalui, sudarančiam daugiau kaip pusę aukštųjų mokyklų darbuotojų. 

3. Dėl aukštųjų studijų biudžetinio finansavimo tik 47 proc. pagal valstybės patvirtintą metodiką, 
nesilaikant Konstitucinio Teismo sprendimo. 

4. Dėl skurdžių atlyginimų visose aukštosiose mokyklose, mokslinių tyrimų institutuose, visiško 
mokslinio potencialo žlugdymo juose. 
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5. Dėl neatsakingo sprendimo padaryti aukštąjį mokslą neprieinamą didelei daliai visuomenės, 
taip sukeliant teisėtą studentų nepasitenkinimą, taip pat neturint aiškios paskolų teikimo 
strategijos, jos neaptarus su suinteresuotosiomis pusėmis. 

 
Mes reikalaujame: 

1. Kompensuoti per 2008 m. spalio mėn. aukštosioms mokykloms lėšas, prarastas dėl 
studentų, besimokančių valstybės finansuojamose vietose, atleidimo nuo dalinio mokesčio 
už studijas (pagal LRŠM raštą Nr SR-08-02). 

2. Grąžinti per 2008 m. spalio mėn. aukštosioms mokykloms 41 mln. litų, skirtų 
bendrabučių renovacijai, kurie buvo panaudoti mokytojų algoms padidinti (Vyriausybės 
2008-04-29 sprendimas). 

3. Padidinti mokslo ir studijas aptarnaujančio ir techninio-ūkinio personalo darbo 
užmokestį nuo 2009 m. sausio 1 d. 20 proc. ir įtraukti šią darbuotojų grupę į ilgalaikę 
universitetų darbuotojų atlyginimų kėlimo 2009–2011 m. m. programą. 

4. Vykdyti 2008 m. Kovo 20 d. LR Konstitucinio teismo sprendimą (Byla Nr. 28/07-29-07): 
4.1. Padidinti aukštos kvalifikacijos dirbantiems dėstytojams atlyginimą, atitinkantį 

konstitucijos ginama profesijos socialinę funkciją, kuris užtikrintų orų gyvenimą 
(atitiktų ES vidurkį), visą savo darbo laiką skiriant mokslinei ir pedagoginei veiklai, 
kvalifikacijos kėlimui. 

4.2. Pilnai skirti lėšas studijoms valstybės finansuojamose vietose. 
4.3. Užtikrinti, kad valstybinėse aukštosose mokyklose besimokantiems piliečiams, būtų 

garantuotas nemokamas mokslas, įstatymu nustatant kriterijus, kas laikytina gerai 
besimokantys. 

5. Panaikinti dėstytojų diskriminaciją pagal amžiaus  cenzą ir įskaityti į mokslinį – 
pedagoginį darbo stažą visą laiką, kurį jis tą darbą dirbo. 

6. Panaikinti su dėstytojais sudaromas teminuotas darbo sutartis, kurios pažeidžia LR 
Konstituciją, LR Darbo kodeksą ir tarptautinius teisės aktus. 

LR Vyriausybei ir Švietimo ir mokslo ministerijai laiku neatsakius į iškeltus reikalavimus ir 
nesudarius derybinės grupės su suteiktais atitinkamais įgaliojimais, pagal įstatymuose numatytus 
terminus nevykdant šios rezoliucijos reikalavimų, LAMPSS prisiima sau teisę organizuoti visuotinį 
ilgalaikį Aukštųjų mokyklų darbuotojų streiką. 
 
 
LAMPSS pirmininkė doc. dr. A. Lapinskienė
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