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Pasitarimo pirmininkas – Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas 

Matulionis  

Pasitarimo sekretorė – Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės patarėja 

Jolanta Bieliauskaitė 

Pasitarimo dalyviai: 

Babarskas Justas – 

Lietuvos universitetų rektorių konferencijos Infrastruktūros ir 

finansų komiteto pirmininkas,  Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto administracijos ir finansų direktorius 

Banys Jūras – Lietuvos mokslų akademijos prezidentas 

Dužinskas Raimundas – 
Mykolo Romerio universiteto docentas, Lietuvos mokslininkų 

sąjungos atstovas 

Gratulevičienė Aušra – Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės patarėja 

Jakštas Gintautas – 
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro Studijų politikos ir 

karjeros analizės skyriaus vadovas 

Jasaitis Jonas  – Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas 

Kaunaitė Unė – Ministro Pirmininko patarėja 

Kerienė Jadvyga Regina – Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narė 

Klimas Audrius – 
Vilniaus dailės akademijos rektorius, Lietuvos universitetų rektorių 

konferencijos atstovas 

Lapinskienė Asta – 
Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo 

pirmininkė 

Leparskienė Lina  – 
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojų profesinės 

sąjungos pirmininkė  

Masevičiūtė Kristina – 
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro Mokslo politikos 

analizės skyriaus vadovė 

Matulevičius Marius – viešųjų finansų ekspertas 

Neciunskienė Eglė  – 
Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės vyriausioji 

patarėja 

Pachalkienė Viktorija – 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ekonomikos departamento 

Mokslo ir studijų ekonomikos skyriaus vyriausioji specialistė 

Puplinskaitė Dovilė  – 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ekonomikos departamento 

Mokslo ir studijų ekonomikos skyriaus vyriausioji specialistė 

Razumas Valdemaras – Švietimo, mokslo ir sporto viceministras 

Šeina-Vasiliauskienė 

Viktorija  
– 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojų profsąjungos 

atstovė 

Vanagienė Salomėja – 
Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narė, Lietuvos jaunųjų 

mokslininkų sąjungos valdybos narė 

Viliūnas Giedrius  – Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro direktorius 

Žiliukaitė Rūta – 
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto profesinės sąjungos 

pirmininkė 

Žurauskas Stanislovas – 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir 

technologijų departamento Mokslo skyriaus patarėjas 
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SVARSTYTA. Patikslinti akademinės bendruomenės 2019 m. balandžio 9 d. siūlymai dėl 

Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų 

strategijos projekto. 

 

Kalbėjo: D. Matulionis, R. Žiliukaitė, A. Lapinskienė, M. Matulevičius, V. Razumas, 

A. Klimas, J. Babarskas, J. Banys, V. Šeina-Vasiliauskienė, S. Vanagienė, G. Jakštas, J. Jasaitis, 

L. Leparskienė, D. Puplinskaitė, U. Kaunaitė. 

 

NUTARTA: 

1. Patikslinti Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo 

iki 2025 metų strategijos projekto 80.1.4 papunktį – numatyti dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų 

tyrėjų etatinio darbo užmokesčio didinimą kasmet nuo 2020 m. ne mažiau kaip 10 proc. ir siekį, kad 

2025 m. šių darbuotojų VDU sudarytų 150 proc. šalies VDU. 

2. Konstatuoti, kad akademinė bendruomenė siūlo 2020 ir 2021 m. didinti dėstytojų, mokslo 

darbuotojų ir kitų tyrėjų etatinio darbo užmokestį po 20 proc. 

3. Pavesti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai: 

3.1. kartu su Finansų ministerija įvertinti finansines galimybes įgyvendinti akademinės 

bendruomenės siūlymą 2020 ir 2021 m. sparčiau didinti dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų 

darbo užmokestį, kartu įvertinant galimybes didinti atlyginimus iš Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos vidinių asignavimų;  

3.2. pateikti siūlymus dėl dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo apmokėjimo 

sistemos tobulinimo. 

 

Pasitarimo pirmininkas                                                                              Deividas Matulionis  

 

Pasitarimo sekretorė                                                                                     Jolanta Bieliauskaitė 


