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Per šį laikotarpį įvyko 26 komiteto posėdžiai 



KUPS VERTYBĖS IR PRINCIPAI

 Demokratiškumas, atvirumas, pagarba 
žmonėms ir profesijai, narių solidarumas, 
pasitikėjimas. 

 Parama, partnerystė ir bendradarbiavimas.



KUPS MISIJA

 Eiti akademinės bendruomenės priekyje, 
atstovaujant jos interesams, juos išreiškiant ir 
ginant.

 Keisti aplinką ir procesus, tobulinant švietimo 
sistemos teisinę bazę. 

 Mokyti savo narius ir partnerius, telkti 
bendram darbui, skatinti ir šviesti.



NUVEIKTI DARBAI

 Dalyvauta rektorato posėdžiuose svarstant Universiteto 
struktūros pokyčius, darbo vietų mažinimą

 Nepritarta ūkio dalies struktūros pakeitimams.

 Nagrinėti darbo ginčai dėl neteisėtų darbuotojų atleidimų

 Prisidėta finansuojant ir organizuojant akciją “Darom”



NUVEIKTI DARBAI

 Dirbome sudarytoje darbo grupėje svarstant ir 

derinant Kolektyvinę sutartį. Buvo 16 darbo 

posėdžių

 Kolektyvinėje sutartyje pagerintos darbo ir 

poilsio sąlygos pedagoginiams darbuotojams

 Organizavome poilsį ir keliones 

profsąjungos nariams



NUVEIKTI DARBAI

 2009.12.22  organizuota vakaronė KU darbuotojams 

„Advento vainikas“ su „saldaturgiu“, svečiuose –

folkloro ansamblis „Auksodis“. 

 2010.04.23 – LAMPSS ataskaitinė konferencija 

Kaune; po jos – Kauno muzikinio teatro spektaklis

 2010.05.15 – ekskursija KU darbuotojams ir jų 

vaikams į Jūrų muziejų ir delfinariumą (su gidu).

 2010.12.19 – kalėdinis spektaklis vaikams KU 

mokomajame teatre – Dž. Rodario „Čipolinas“.



NUVEIKTI DARBAI

 2010.12.21 – vakaronė „Kalėdų stebuklo belaukiant“. 

Dalyvauja „Auksodis“; KU darbuotojų rankdarbių paroda-

mugė.

 2011.02.20 – miuziklas Kauno muzikiniame teatre „Bučiuok 

mane, Keit“.

 2011.06.11 – pažintinė kelionė KU darbuotojams: Rundalės, 

Bauskės ir Biržų pilys (su gidu).

 2011 m. gruodis – kalėdinis spektaklis vaikams „Baltoji 

pasaka“Žvejų kultūros rūmuose (kartu su KU)



NUVEIKTI DARBAI

 2011.12.21 – kalėdinė vakaronė KU darbuotojams.

 2012 m. gegužė – kelionė į Vilnių. Pažintinės ekskursijos 

į Lietuvos valstybinę filharmoniją, Valdovų rūmus.

 2012 m. liepa – kelionė laivu iš Nidos į Mingę. 

 2012 m. gruodis – kalėdinis spektaklis vaikams „Buratino 

nuotykiai“ Žvejų kultūros rūmuose (kartu su KU). 

2012.12.22 – koncertas darbuotojams „Mantas ir Kauno 

simfoninis orkestras – Queen show“ Švyturio arenoje 

(Kalėdų proga).



NUVEIKTI DARBAI

 2013.04.19 LAMPSS ataskaitinis susirinkimas KTU ir spektaklis 
„Plėšikai“ Nacionaliniame Kauno dramos teatre.

 2013 m. gegužė – pažintinė ekskursija  „Panemunės pilių keliu“ 
(su gidu).

 2013.09.21 – ekskursija su gide po Kauno senamiestį ir 
simfoninis koncertas „Lietuva brangi“ Kauno valst. filharmonijoje 
(su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru ir Kauno valstybiniu 
choru).



KARTU  SU LAMPSS NUVEIKTI

DARBAI

Dalyvavome ir ruošėme pareiškimus, raštus LR Vyriausybei, 

Seimui, kuriuose reikalavome: 

 1. Atsisakyti aklai ir chaotiškai vykdyti socialinį eksperimentą 

su Lietuvos moksleiviais, kiekviena lietuvio šeima, su esamais 

studentais ir akademine bendruomene.

 2. Atsisakyti aukštojo mokslo reformos koncepcijos, 

grindžiamos laisvosios rinkos ideologija ir „studijų krepšelio“ 

įvedimu. Prieš pradedant vykdyti siūlomą mokslo ir studijų 

reformą, atlikti jos ekonominę ir socialinę analizę.



LAMPSS NUOSTATOS

 Vyriausybės įgyvendinamas MSĮ parengtas 
neturint aiškios AM vystymosi strategijos.

(Siūloma įvesti anarchiškas rinkos sąlygas AM ir tikimasi, kad tarp 
AM atsiradusi konkurencija pati savaime sutvarkys visą  sistemą, 
neįvertinant  akademinės konkurencijos ypatumų (pasidalijimo 
žinojimu.)



LAMPSS NUOSTATOS

 Aukštasis mokslas bus  neprieinamas didžiajai visuomenės 
daliai 

 Bus sunaikintas mokslinis ir pedagoginis potencialas,
uždaromos kai kurios aukštosios mokyklos (AM) 
(prognozuojama, kad kolegijų liks 8, universitetų 5–7)

 Biudžetinis finansavimas bus išsklaidomas, nes tarpusavyje 
konkuruos ir finansus dalysis valstybinės ir nevalstybinės AM



LAMPSS NUOSTATOS

 Įvyks REVOLIUCIJA AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOJE, 

niekam neatsakant už mokslo, socialines ir kitas pasekmes

 REVOLIUCIJA pasieks kiekvieną Lietuvos pilietį, kiekvieną AM 

darbuotoją



AKTYVIAI DALYVAUTA SVARSTANT

MSĮ PROJEKTĄ

 Penki susitikimai LR Seimo frakcijose, 
Mokslo, švietimo ir kultūros komitete. 
LAMPSS atstovas dalyvavo visuose 
detaliuose MSĮ projekto svarstymuose.

 Du susitikimai Švietimo ir mokslo ministerijoje 
(ŠMM).

 Keturi raštai LR Seimui, Vyriausybei  ir ŠMM.

 Kreipimasis į kiekvieną Seimo narį dėl 
balsavimo už MSĮ projektą.



PAGRINDINĖS NUOSTATOS DĖL

MSĮ PROJEKTO

 Panaikinti diskriminuojančias ir išskirtines 

nuostatas dėl 65 metų amžiaus cenzo ir 

terminuotų darbo sutarčių dėstytojams.

 Netaikyti „krepšelio“ principo pasirenkant 

specialybę stojantiesiems į aukštąsias 

mokyklas. 

 Įtraukti profesinių sąjungų atstovus į tarybas.



REZULTATAS

 Visiškai panaikintas 65 metų amžiaus cenzas 
ir iš dalies terminuotos darbo sutartys 
dėstytojams.

 2009.07.10 dalyvauta ruošiant atsakymus, 
derinant atlyginimo mažinimo projektus LR 
Vyriausybėje.



IŠVADOS

 Dabartinio Mokslo ir studijų įstatymo, kuris yra

antikonstitucinis ir nesudaro sąlygų

kokybiškoms studijoms ir mokslui Lietuvoje

atsirasti, priėmimas parodė, kad vieningos

akademinės bendruomenės Lietuvos

aukštosiose mokyklose nėra.



IŠVADOS

 Dažnai mokslininkai ar dėstytojai dirba ar 

daro mokslinius tyrimus pavieniui. Jie 

nesigilina į priimtus jo socialinę padėtį bei 

visą mokslo ir studijų kokybę bloginančius 

sprendimus.



IŠVADOS

 Mokslo ir studijų institucijose nėra sukurta 

tinkamos socialinės aplinkos. 

 Akademinėje aplinkoje klesti prisitaikymas, 

pasigendama mokslininkų ar dėstytojų 

pilietinio aktyvumo, kritiškų pasisakymų. 

 Žymūs ir kompetentingi mokslininkai, kurie 

pasisako politinei sistemai neparankiais 

klausimais, yra tiesiog ignoruojami.



ATEITIES DARBAI

 Pasiekti, kad būtų įkurta trišalės tarybos 
sekcija aukštajam mokslui ir pasirašyta 
sutartis.

 Pateikti dokumentus ir pasiekti europinio 
dėstytojų darbo krūvio reglamentavimo.



ATEITIES DARBAI

 Siekti socialinės atskirties mažinimo tarp 

dėstytojų ir mokslą aptarnaujančiojo 

personalo.

 Aktyviai dalyvauti tarptautinėse (ECUTE) 

organizacijose.



EPILOGAS

 „Nustekenk inteligentiją – ji pavojinga. Jos 
darbo ir gyvenimo sąlygos turi būti tokios, kad 
nuolat galvotų tik apie savo fizinį išgyvenimą 
„iki kitos algos“, kad neturėtų laisvo laiko 
užsiimti nacionaliniais ar bendruomeniniais 
reikalais.

Jei kas nors iš inteligentų vis tiek kelia galvą, 
jų atžvilgiu naudok informacinės blokados, 
nutylėjimo taktiką. Elkis taip, lyg jų nebūtų.“

(PROF. P. GYLIO NUOMONĖ)



DĖKOJU

 Pirmininkės pavaduotojoms už pagalbą 

organizuojant visą darbą.

 Komiteto nariams už didelį įdėtą darbą.

 KU nariams doc. V. Alenskui, 

doc. V.  Drukteinytei, D. Stepanovienei,

D. Kašinskienei už kolektyvinės sutarties 

rengimą.

 Visiems KUPS nariams ir prisidėjusiems 

rengiant konferenciją.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ

Tikimės produktyvaus bendradarbiavimo

Pranešimą parengė KUPS pirmininkė                                                         

doc. dr. A. Lapinskienė


