
 Lydrastis 01.doc

 
  

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA  
  

Juridinių asmenų registras, kodas 188603091, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 
tel. (8 5)  219  1225 /  219  1152, faks. (8 5)  261  2077, el. p. smmin@smm.lt , http://www.smm.lt,  

atsisk. sąsk. Nr. LT30 7300 0100 0245 7205 AB bankas “Hansabankas”, kodas 73000 ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

Finansų ministerijai 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 

Teisingumo ministerijai 

    2008-05-26 Nr. SR-76-06-71 
  
 

 

DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO 
DIDINIMO 2009–2011 METŲ PROGRAMOS PROJEKTO 

 

Teikiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Mokslo ir studijų institucijų 
darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 2009–2011 metų programos patvirtinimo“ projektą (toliau 
vadinama – nutarimo projektas), kurio tikslas – patvirtinti Mokslo ir studijų institucijų darbuotojų 
darbo užmokesčio didinimo 2009–2011 metų programą (toliau vadinama – Programa) ir numatyti 
mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokesčio didinimą iki 2011 metų. 

Programos projektas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 
metų programos 3.6 punkto nuostatą, pagal kurią numatyta didinti aukštųjų mokyklų dėstytojų ir 
mokslo darbuotojų atlyginimus. 

Šiuo metu mokslo ir studijų institucijų darbuotojų atlyginimas mažesnis nei atitinkamos 
kvalifikacijos darbuotojų atlyginimas viešojo administravimo institucijose, versle, taip pat užsienio 
šalių mokslo ir studijų institucijose. Nepadidinus atlyginimų, neįmanoma išspręsti „protų nuotėkio“ 
problemos. Aukštosiose mokyklose nėra konkurencijos užimti dėstytojo pareigas. Siekdami daugiau 
uždirbti dėstytojai priversti dėstyti keliose aukštosiose mokyklose. Tai neskatina konkrečioje 
aukštojoje mokykloje kurti bendrą mokslinę aplinką, kurios pagrindas yra dėstytojų dalyvavimas 
mokslinių tyrimų ir jų taikymo projektuose, dėstymo metodikų tobulinimas ir metodinių leidinių 
rengimas, abipusio pasitikėjimo aplinkos su studentais perteikiant žinias ir ugdant gebėjimus, kurių 
reikia būsimajai profesinei veiklai, kūrimas. Dėl mažų atlyginimų jauni specialistai nesirenka 
akademinės veiklos, todėl mokslo ir studijų institucijose labai aktuali personalo senėjimo problema. 
Jauni specialistai, įgiję tam tikrą profesinę patirtį renkasi privatų sektorių arba viešojo 
administravimo institucijas, kuriose darbo užmokestis yra žymiai didesnis. Mokslo ir studijų 
institucijų darbuotojų darbo užmokestis smarkiai atsilieka nuo atitinkamos kvalifikacijos valstybės 
tarnautojų atlyginimo, nors mokslininkų ir dėstytojų kvalifikacijai dažnai keliami žymiai aukštesni 
reikalavimai. 

2007–2008 metais mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokestis buvo didinamas 
net tris kartus: nuo 2007 m. liepos 1 d. dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo užmokestis buvo 
padidintas 20 proc. (iš valstybės biudžeto algoms padidinti buvo skirta 35,6 mln. litų), nuo 2007 m. 
rugsėjo 1 d. mažiausiai uždirbančių akademinių darbuotojų (asistentų, jaunesniųjų mokslo 
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darbuotojų, lektorių, mokslo darbuotojų, tyrėjų) darbo užmokestis buvo padidintas dar 10 proc. 
(šiam tikslui iš Privatizavimo fondo skirta 5,5 mln. litų), nuo 2008 m. sausio 1 d. dėstytojų ir 
mokslo darbuotojų darbo užmokestis padidintas 20 proc. (2008 metų valstybės biudžete tam skirta 
88,7 mln. litų). Palyginus dėstytojų ir mokslo darbuotojų vidutinius tarnybinių atlyginimų dydžius, 
nustatytus iki 2007 m. liepos 1 d., su vidutiniais tarnybinių atlyginimų dydžiais, nustatytais 
2008 metams, žemiausių pareigybių akademinių darbuotojų tarnybiniai atlyginimai padidėjo 
vidutiniškai 60 proc., kitų – vidutiniškai 45 proc., tačiau to nepakanka mokslo ir studijų sistemos 
pertvarkos tikslams įgyvendinti. Siekiant užtikrinti, kad mokslo ir studijų institucijų darbuotojų 
darbo užmokestis būtų konkurencingas darbo rinkoje, būtina užtikrinti ilgalaikį jo augimą. 

Programoje numatyta, kad 2009–2011 metais mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo 
užmokestis kasmet nuo sausio 1 dienos būtų didinamas po 20 procentų. 

Numatoma, kad, įgyvendinus Programą, mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo 
užmokestis padidėtų vidutiniškai 70 procentų, palyginti su jų darbo užmokesčiu, gautu 2008 metais. 
Tyrėjo ir dėstytojo profesijos taptų patrauklesnės, jas rinktųsi daugiau jaunų žmonių. Mokslo ir 
studijų institucijos būtų pajėgios konkuruoti darbo rinkoje dėl geriausių specialistų. Būtų sudarytos 
sąlygos studijų kokybės gerėjimui ir mokslinio potencialo stiprėjimui. 

Programa 2009–2011 metais būtų finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 
lėšų. Preliminarus lėšų poreikis jai įgyvendinti – 389,3 mln. litų, iš jų 2009 metais – 101,1 mln. litų, 
2010 metais – 127,5 mln. litų, 2011 metais – 160,7 mln. litų. 

Nutarimo projektas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos 
nuostatas. Jis neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams. Neigiamų pasekmių nenumatoma.  

Nutarimo projektą parengė Švietimo ir mokslo ministerijos Ekonomikos departamento 
direktorė Eglė Radėnienė (tel. 219 12 34). 

Ministerijų valstybės sekretorių pasitarime nutarimo projektą pristatys Švietimo ir mokslo 
ministerijos valstybės sekretorius Dainius Numgaudis (tel. 219 12 27). 

Prašome pritarti teikiamam nutarimo projektui. 
PRIDEDAMA: 
1. Nutarimo projektas, 5 lapai. 
2. Vyriausybės nutarimo projekto poveikio bazinio vertinimo pažyma, 3 lapai. 
 
 

Laikinai einanti švietimo ir mokslo ministro pareigas  Roma Žakaitienė 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Radėnienė, 219 12 34 


