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POSEDYJE DALYVAVO:

Lietuvos aukitqjq mokyklq profesiniq sqiungr; susivienijimo (toliau LAMPSS) atstovai:
Asta Lapinskiene - LAMPSS pirmininke;
Vaclovas Kubilius - LAMPSS pirmininkes pavaduotojas;
LAMPSS komiteto nariai: Aurelijus Zuoza, Aleksandras Vitkus, Giedre Kmitiene.

Svietimo ir mokslo ministerijos atstovai:
Gintaras Steponavidius - Svietimo ir mokslo ministras (posedZio pirmininkas)
Egle Radeniene - Ekonomikos departamento direktore;
Alma Jurelyte - Mokslo ir studijq ekonomikos skyriaus vedeja (posedZio sekretore).

Po sedZio nariams pateikta informacij a (pridedama) :
I . Paiyma del Svietimo ir mokslo ministerijos asignavimq maZinim o 2009 metais (2 lapai).
2. Pasiirlymai del darbo uZmokesdio didinimo progamq keitimo.
3. Lentele apie mokslo ir studijq institucijq darbuotojq tarnybinius atlyginimus 2009 m. ir

atlyginimq maZinimo variantai.
4" Lentele apie valstybes tarnautojq darbo uZmokesdio maZinim4ministerijose.

SVARSTYTA:

l. Mokslo ir studijtl institucijq darbuotojq tarnybiniq atlyginimq koeficientq maZinimas.
Tikslinant 2009 m. valstybes biudZet4 nuo 2009 m. rugpjirdio 1 d. numatoma 8,2 procento

sumaZinti darbo uZmokesdio fondq visoms biudZetinems istaigoms, tame tarpe ir mokslo ir studijq
institucijoms. AtsiZvelgiant I tai, kad yra pasiull.ta sumaZintibazing menesinE alg4 (toliau BMA) 4,7
procento (nuo 128 Lt iki 122 Lt), siuloma mokslo ir studijq institucijq darbuotojq (administracijos ir
destltojq bei mokslo darbuotojq) tamybiniq atlyginimq koeficientus maZinti 3,5 procento.
Svarstymui pateikti du koeficientq maZinimo variantai:

1.1. visq pareigybiq tarnybiniq atlyginimq koeficientai maiinami vienodai, t. y. po 3,5
procento.

1.2. administracijos darbuotojrl tarnybiniq atlyginimq koeficientq minimali ribamaLinama3,5
procento, maksimali - 12 procentq; destytojams ir mokslo darbuotojams koeficientai maLinami taip,
kad pradedant nuo auk5diausios kategorijos pareigybes vidutinis darbo uZmokestis apytikriai maZetq
nuo 10 iki 7 procentq; lektoriaus ir mokslo darbuotojo bei asistento ir jaunesniojo mokslo darbuotojo
minimali ib a nemaiinama.



2. Esant nepakankamam biudZetiniam finansavimui del sunkios finansines situacijos Salyje,
Mokslo ir studijq institucijq darbuotojq darbo uZmokesdio didinimo 2009-2011 metq programos,
(patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2008 m. geguZes 28 d. nutarimu Nr. 509 ir
patikslintos 2008 m. gruodZio 30 d. nutarimuNr. 1376) keitimas.

LAMPSS ATSTOVU PASISAKYMAI :

A. Lapinskiene ir kiti LAMPSS atstovai sutiko savrstyti antr4 mokslo ir studijq institucijq
darbuotojq tamybiniq atlyginimq koeficientq maZinimo variant4 akcentuodami tai, kad maZinimas
turi buti diferencijuotas, t. y. auk5diausitl kategorijtl pareigybems koeficientus maZinti daugiau,
kitiems - atitinkamai maiiau. Tadiau konkretq sprendimq del padiq koeficientq Ladejo pateikti
sekandiame posedyje.

Taip pat posedyje buvo iSkelta mokslo ir studijq institucijq moksl4 ir studijas aptarnaujandio
personalo darbo apmokejimo klausimas. Buvo akcentuojama, kad Sio personalo tarnybiniq
atlyginimq koeficientai (reglamentuojami Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1993 m. liepos 8 d.
nutarimu Nr. 511 ,,Del biudZetiniq [staigq ir orgarrizacijq darbuotojq darbo apmokejimo tvarkos
tobulinimo") yra labai maZi ir jau kelet4 metq nebuvo didinami. Be to buvo pastebeta, kad Siems
darbuotojams priedai prie atlyginimq auk5tosiose mokyklose mokami pagal skirtingus ir jq nuomone
,,neskaidrius" kriterij us.

Buvo sitrloma apsvarstyti Svietimo ir mokslo ministerijos pasiirlytq Mokslo ir studijq
institucijq darbuotojq darbo uZmokesdio didinimo 2009-2011 metq programos keitimq pratgsiant
programos galiojimo laik4 bei [vedant numatytq darbo uZmokesdiui le5q kompensavimo
mechanizm4.

Buvo akcentuojama, kad planuojami Svietimo ir mokslo ministerijos ir LAMPSS susitikimai
btrtrtr vie5inami i5 anksto bei visi aktualus klausimai butq derinami kartu su Svietimo ir mokslo
ministerij a, Lietuvos universitetq rektoriq konferencij a ir LAMPSS.

NUTARTA:

1. Numatytus Svietimo ir mokslo ministerijos ir LAMPSS susitikimus viesinti i5 anksto.
2. Visus Svietimo ir mokslo ministerijos bei LAMPSS susitarimus [forminti protokolais.
3. Sekantis susitikimas numatytas 2009 m. liepos 17 d. 15 val. Svietimo ir mokslo

ministerijoje, kuriame turetq birti priimti sprendimai del mokslo ir studijq institucijtl darbuotojq
tarnybiniq atlyginimq koeficientq maZinimo ir Mokslo ir studijq institucijq darbuotojq darbo
uZmokesdio didinimo 2009-201 1 metq programos tikslinimo.

PosedZio pirmininkas Gintaras Steponavidius

LAMPSS pirmininke Asta Lapinskiene

PosedZio sekretord Alma Jurellte


