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PAREIŠKIMAS

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas nuo 2008 m. dalyvaudamas
LRS Švietimo komiteto darbe svarstant Mokslo ir studijų įstatymą, nuolatos pateikdavo
motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl įstatymo neatitikimo LR Konstitucijai, kitiems teisės
aktams, rengė susitikimus su akademine bendruomene ir nurodė, kad tokio socialiai neteisingo
įstatymo priėmimas neatitinka nei visuomenės, nei šalies lūkesčių bei reikmių. Galutinę savo
nuostatą išsakėme 2009 kovo mėn. 10 d. surengtame mitinge, kuriame pareikalavome ministro
atstatydinimo, suprasdami, kad gerb. G. Steponavičiui visiškai nerūpi nei aukštojo mokslo
reforma, nei mokslo kokybė. Mūsų nuomone buvo pastebimos tik ministro pastangos
komercializuoti aukštąjį mokslą, neįsiklausant į socialinių partnerių pasiūlymus, nurodomas
grėsmes ir pasekmes. Aukštojo mokslo reforma buvo „prastumta“ akivaizdžiai meluojant ir
manipuliuojant atskiromis visuomenės grupėmis. Tokios „reformos“ rezultatai pasirodė jau po
stojamųjų egzaminų balų skaičiavimo, kuomet gabiausi 12 metų ruošti muzikantai, dainininkai,
sportininkai nerado vietos studijuoti Lietuvoje, tačiau kai kurie iš jų dėl savo išskirtinių gabumų ir
pasirengimo buvo nemokamai priimti studijuoti Šveicarijoje, Prancūzijoje. Labai reikalingos
Lietuvai specialybės negavo krepšelių ir reikėjo atsisakyti dėstytojų (kuriuos paruošti irgi reikia
net ne vieno dešimtmečio) paslaugų. Buvo apgauti mokiniai ir jų tėvai, kurie šiandien privalo
mokėti 11 proc. palūkanas vietoje ministro žadėtų 5-6 proc. Skirtumą su LR Vyriausybės
palaiminimu žadama mokėti iš ES lėšų, skirtų bedarbystei mažinti. Akivaizdžiai matome, kad

ministras visiškai nesupranta aukštojo mokslo sistemos poreikių, nesupranta daromos žalos
Lietuvai ir pasitenkina tik bankų teikiamomis paslaugomis ir formaliu universitetų mažinimu.
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Steponavičiui ir pridedame savo ankstesnius raštus, kuriuose ir nurodėme tas problemas, kurios
šiandien jau aiškiai matomos ir galėjo būti išspręstos jau anksčiau.
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