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POSEDYJE DALYVAVO:

Lietuvos auk5tqjq molrykhl profesinirl sajungq susMenijimo (toliau LAMPSS) atstovai:
Asta Lapinskiene - LAMPSS pirmininke;
LAMPSS komiteto nariai: Aurelijus Zuoza, Aleksandras Vitkus, Giedre Kmitiend, Vitalija
Skeruviene, Rimutd Meiltrni ene, Angele Kavaliauskiene.

Svietimo ir mokslo ministerijos atstovai:
Gintaras Steponavidius - Svietimo ir mokslo ministras (posedZio pirmininkas);
Au5ra Velidkaite - Ry5iq su visuomene skyriaus specialiste;
Alma Jurelye - Mokslo ir studijq ekonomikos skyriaus vedeja (posedZio sekretore).

POSEDYJE PAKARTOTINAI SVARSTYTA:

l. Mokslo ir studijq institucijq darbuotojq tarnybiniq atlyginimq koeficientq maZinimas.
2. Mokslo ir studijq institucijq darbuotojq darbo uZmokesdio didinimo 2009-2011 metq

programos, (patvinintos Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2008 m. geguZes 28 d. nutarimu Nr. 509
ir patikslintos 2008 m. gruodZio 30 d. nutarimu Nr. 1376) keitimas.

POSEDZIO DALWIU PASISAKYMAI:

LAMPSS atstovai pritare 2009 m. liepos 14 d. posedyje svarst5rtam mokslo ir studijq
institucijq darbuotojq tarnybiniq atlyginimq koeficientq maZinimo variantui, kuriame administracijos
darbuotojq tarnybiniq atlyginimq koeficientq minimali riba maZinama 3,5 procento, maksimali - 12
procentq; destytojams ir mokslo darbuotojams koeficientai maZinami taip, kad pradedant nuo
aukSdiausios kategorijos pareigybes vidutinis darbo uZmokestis apytikriai maZetq nuo l0 iki 7
procentrg lektoriaus ir mokslo darbuotojo bei asistento ir jaunesniojo mokslo darbuotojo minimali
riba nemaZetq. Buvo pasiulya nemaZinti ir docento bei vyresniojo mokslo darbuotojo minimalios
koeficiento ribos. Siam pasitrlymui pritare visi posedZio dalyviai.

Taip pat LAMPSS atstovai si{rle, kad reiketq duoti daugiau laisves padiai institucijai, kad ji
pati savo nuoZiura galetq nustatlti tarnybiniq atlyginimq koeficientus savo darbuotojams. Svietimo ir
mokslo ministras paZymejo, kad tai bus [manoma tik tada, kai institucrja taps viesqja istaiga.

Buvo siuloma keisti Mokslo ir studijq institucijq darbuotdq darbo uZmokesdio didinimo
2009-2011 metq programfo siekiant palaipsniui didinti Siai programai lesas bei derinant papildomq
le5q darbo uZmokesdiui skaidiavimq su LAMPSS atstovais. Svietimo ir mokslo ministras paZymejo,
kad bus dedamos visos pastangos, tariantis su kitq ministerijq vadovais del le5q didinimo Siai
programai ateityje bei visi Sios programos tikslinimo projektai bei kiti su darbo apmokejimo s4lygq
keitimu susijg projektai bus derinami su LAMPSS.



LAMPSS atstovai paZymejo, kad reiketq parengti ir patvirtinti Auk5tqiq mokyklq destl'tojq
darbo apraS4 kuriame koeficientq pagalba turetq btrti ivertinta universitetinio darbo specifika, nes jq
manymu ivairiose mokyklose labai skiriasi destytojq kontaktiniq valandq skaidius bei laikas
skiriamas moksliniams tyrimams ir kitiems darbams, reikalingiems destytojo kvalifikacijai palaikyti.

Posedyje vel buvo pamindta, kad Svietimo ir mokslo srities mokslq ir studijas aptamaujandio
personalo tamybiniq atlyginimq koeficientai labu maL| kuriuos reiketq didinti, lyginant juos su
pedagogq ar kulturos ir meno darbuotojq koeficientais. Svietimo ir mokslo ministras Ladejo dar
Siemet rasti galimybg derinti 5i klausim4 su Socialines apsaugos ir darbo bei Finansq ministerijomis,
nes Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1993 m. liepos I d. nutarimu Nr. 511 ,,Del biudZetinirl istaigq
ir organizacijq darbuotojq darbo apmokejimo tvarkos tobulinimo" reglamentuojamas biudZetiniq

[staigq ir organizacijq ivairiq darbuotojq grupirl $edagogq, kulturos darbuotojq, bibliotekininkq
sveikatos prieZiuros specialistq ir kt.) darbo apmokejimas.

PosedZio pabaigoje Svietimo ir mokslo ministras paladdjo kartu su LAMPSS atstovais ir
kitomis suinteresuotomis institucijomis jau 5. m. rugsejo menes[ pratqsti aktualiq mokslo ir studijq
klausimq tolimesni aptarim4 ir bendrq sprendimo birdq paie5k4.
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