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DEL ZEMES uKrO MOKSLU MOKSLTNTU PUBLTKACTJU VERTTNTMO

Lietuvos auk5tqjri mokyklq profesiniq sqjungq susivienijimas (LAMPSS) rei5kia
susirupinim4 padetimi, susiklosdiusi4 Zemes ukio mokshl srityje ir pritaria Sios srities mokslininkq
pasira5ltam kreipimuisi (kreipimasis pridedamas). Kreipimqsi pasirald 2I7 mokslininkq, kurie dirba
Zemes ukio mokshl srityje.

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) 2009 m. spalio 12 d. nutarime Nr. VII-20, kuriame
patvirtintas kvalifikaciniq valstybiniq mokslo ir studijq institucijq mokslo darbuotojq pareigybiq
reikalavimq apra5as, i5skiriamos dvi stambios mokslo darbuotojq grupes: tai humanitariniq ir
socialiniq mokslq srities (1-oji grupe) bei fiziniq, biomedicinos ir technologijos mokslq srities (z-oji
grupe).

Sioms grupems taikomi skirtingi minimalus kvalifikaciniai reikalavimai, 2-osios grupds

mokslininkams yra keliami Lymiai auk5tesni nei l-osios grupes (Ziur" kreipim4si). Tokie LMT
sprendimai prie5tarauja Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijq [statymui, kuriame nenurodoma, kad
vienos srities mokslininkai yra,,lygesni'" trL kitus.

Diskriminacija iZvelgiama ir LMT paskelbtame kvietime mokslininkams teikti parai5kas

visuotinds dotacijos priemoneje, skirtoje Zmogi5kqjq i3tekliq pletros veiksmq programos prioritetui

,,Tyrejq gebejimq stiprinimas" igyvendinti. Pagal 5i4 priemonq, i5 humanitariniq ir socialiniq mokslq
sridiq (l-osios grupes) parei5kejq reikalaujama buti paskelbus ne maZiau kaip 20 publikacijq
recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose (pakanka ir vietiniu), kai tuo tarpu iS ftziniq,
biomedicinos ir technologijos mokslq sridiq (2-osios grupes), tarp kuriq yra tr Zemds ukio mokslai,
parei5kejrl reikalaujama ne maLiat kaip 20 publikacijrl, kurios btrtq paskelbtos 1,S1 Web of Science
duomenq bazdje ira5ytuose uZsienio moksliniuose periodiniuose leidiniuose, turindiuose ,,Impact

factor"(publikuojamiems Siuose leidiniuose straipsniams keliami Lymiai didesni reikalavimai).
Neai5ku, kodel vienai grupei taikomos lengvatos, o kitai - ne.



Tokie LMT veiksmai prie5tarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lygiq galimybiq
istatymui, kuriuose ai5kiai aprbrdlta, kad negalima taikyi vienodos kategorijos darbuotojq (Siuo atveju
mokslininkq) atZvilgiu skirtingq vertinimo kriterij q.

2007 m. geguZes 5 d. Lietuvos Konstitucinio Teismo byloje Nr. 18/16 buvo i5ai5kinta, kad
publikuojant mokslinius straipsnius negali buti suteikta pirmenybe vienai ISI (lnformation Sciences
Institute) JAV isikurusiai privadiai duomenq bazei i5 kitr+.

AtsiZvelgiant i tyrimq objektq ypatumus, meteorologiniq s4lygq kait4 moksliniai tyrimai
Zemds ukio srityse gali tqstis iki keliq ar net keliolikos metq, todel greitai para5yti mokslinq
publikacij4 kaip, pavyzdLiui, tai gali padaryti socialiniq, humanitariniq ar teorinds fizikos mokslq
atstovai (q tyrimq atlikimui nereikalingi brangiai kainuojantys eksperimentai), negali ir ateityje
negales...

Lemes trkis yra svarbi Lietuvos irkio Saka, sukurianti didelE pridedam4j4 vertg, t jqyra
investuoti Simtai milijonq litq ES bei Lietuvos valstybes le5q. Net ir Siuo sunkmediu, lyginant su

kitomis ukio Sakomis, Zemds ukyje ekonominis nuosmukis jaudiamas maZiausiai. Ateityje be

Siuolaikiniq moksliniq tyrimq ir rekomendacijq Sios investicijos neatsipirks.
Kai kuriq institucijq (LR Vyriausybes, Svietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokslo

tarybos) vykdoma politika Zemes ukio srityje dirbandiq mokslininkq atZvilgiu (ytavyzdliui, sumaZintas
darbo uZmokestis, biudZeto asignavimai mokslui ir tuo padiu metu pakelti kvalifikaciniai reikalavimai
mokslininkams) yra agrarinds valstybes Zlugdymas. Valstybes investicijos i Sie sriti yra
nepakankamos, neiSpldtota moksline-technine baze (kaip tai sekmingai padare iekija, Slovenija,
Slovakija, Lenkija ar Estija) ir nesukurta Siuolaikine Zemes ukio mokslui tinkama infrastruktura
(mokslo sldniui skirtus pinigus dar tik ketinama [sisavinti), tadiau i5 Zemes ukio mokshl srities
mokslininkq reikalaujama tiek pat moksliniq publikacijq, kaip ir i5 fizikq ar biochemikq, kurie turi
Lymrai geresnes s4lygas moksliniam darbui atlikti"

Tenka pastebeti, kad valdZios atstovq sprendimai daZniausiai nederinami su socialiniais
partneriais (LAMPSS, Lietuvos mokslininkq s4jungos atstovais), dokumentai sukuriami nelogi5ki,
todel daZnai sukeliama mokslininkq ir akademines bendruomends tarpe bereikalinga socialine itampa.

Stebina ir tai, kad LMT ndra nei vieno Zemes irkio mokslq atstovo, nors deklaruojama,
kad konkurencingas Zemds ukis yra vienas i5 Lietuvos valstybes prioritetq.

LAMPSS nuomone, Zemes [kio mokslq srityje dirbantiems mokslininkams turi buti
skirtas pereinamasis periodas, kurio metu bus isisavintos ES leSos, sukurta infrastruktirra, ir tik po to
galetq birti palaipsniui didinami kvalifikaciniai reikalavimai.
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