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Vykdant švietimo sistemos struktūrinę reformą, siekiama dėstytojams ir mokslininkams 

sudaryti palankias darbo sąlygas, užtikrinti stabilų jų atlyginimų augimą. Pastarojo tikslo siekiama 
palaipsniui, atlyginimus didinant keliais etapais:  

 2017 m. pirmą kartą nuo 2009 m. didėjo mažiausiai uždirbančių mokslininkų 
atlyginimai (tam skirta 3,1 mln. Eur).  

 2018 m. dėstytojų ir mokslininkų atlyginimai vidutiniškai padidinti 20 proc. (tam 
skirta 23 mln. Eur), 

 nuo 2019 m. sausio 1 d. siūloma dėstytojų ir mokslininkų atlyginimus padidinti dar 
apie 16 proc. Tuomet, palyginti su 2017 m., jų darbo užmokestis iš viso padidėtų 40 
proc. (tam papildomai planuojama skirti 22,9 mln. eurų). 

 
Siekdami padidinti valstybiniuose mokslinių tyrimų institutuose dirbančių mokslo darbuotojų 

ir kitų tyrėjų atlyginimus, parengėme ir Vyriausybės pavedimu Lietuvos Respublikos  Seimui 
pateikėme Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 721 straipsnio pakeitimo 
įstatymo projektą (toliau – įstatymo projektas).Įstatymo projekto tikslas – nuo 2019 m. sausio 1 d. 
721 straipsnio 5 dalyje nustatytų pareiginės algos koeficientų apatines ir viršutines ribas 
(,,šakutes“) visoms pareigybių grupėms padidinti 16 proc. Pažymėtina, kad teikiamas įstatymo 
projektas liečia tik valstybinių mokslinių tyrimų institutų mokslininkų ir tyrėjų darbo užmokesčio 
didinimą, nes dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygas nustato aukštųjų mokyklų tarybos (tai autonomijos 
dalykas), tačiau, pritarus teikiamam įstatymo projektui, kartu būtų didinami ir dėstytojų 
atlyginimai (skiriant tam papildomas lėšas). Tikimės, kad šiam projektui Lietuvos Respublikos 
Seimui pritars dar šią sesiją. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo užmokesčio didinimas yra vienas 
svarbiausių Švietimo ir mokslo ministerijos prioritetų. 

 
Vadovaujantis Norminių studijų krypties arba studijų programų grupės studijų kainų 

apskaičiavimo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų studijų kainai valstybės 
finansuojamose studijų vietose apmokėti skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 
įstatymo įgyvendinimo“, 16 punktu (jo pakeitimai patvirtinti 2018 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 
418), padidinus bazinį dydį ir skiriant papildomų valstybės biudžeto lėšų akademinių ir (ar) 
aptarnaujančiųjų darbuotojų darbo užmokesčiui ar kitoms studijų reikmėms padidinti, numatoma 
indeksuoti studijų kainas. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad būtų indeksuojama visa norminė studijų 
kaina, o ne atskiros jos dalys, nes teisės aktai numato visos studijų kainos indeksavimą.  

Preliminariais skaičiavimais studijų kainos (visų kursų) universitetuose ir kolegijose būtų 
indeksuojamos taikant koeficientą 1,10. Pažymime, kad šis koeficientas bus tikslinamas ir 
fiksuojamas š. m. rudenį, paaiškėjus galutiniams stojimo į aukštąsias mokyklas rezultatams pagal 
faktinį studentų skaičių, fiksuotą Studentų registre 2018 m. rugsėjo 1 d. datai. Indeksuotos studijų 
kainos bus taikomos apskaičiuojant studijų lėšas, skiriamas mokslo ir studijų institucijoms 2019 
metams. 

  
 


