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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.
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