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Vadovaujantis Lietuvos valstybes ilgalaike raidos strategija ir informacinds visuomenes

pletros koncepcija numatoma, kad, siekiant bendros Lietuvos gerovds, mokslo ir mokymo lygis

turi kilti. Tadiau akivaizdu, kad valstybe, malindama destytojq atlyginimus, taip pat skirtumus

tarp geriausiai dirbandiq ir kitq pedagogq neskirdama finansavimo mokslui, studijas

aptarnaujandiam personalui, Siq tikslq nesiekia. Motyvacija siekti geresniq mokslo rezultatq tik

sumaZes. Siulomas atlyginimq sumaZinimas yra i5 principo neracionalus, jeigu neie5koma

naujq materialinio ir moralinio skatinimo priemoniq. Apie mokslo kokybq galesime kalbeti po

daugelio metrl nes Siandien valstybei rupi tik trumpalaike mokslo ir studijq strategija,

nesivadovaujama jokiais moksliniais principais, pasikliaujama viduriniq mokyklq absolventq

pasirinkimu studijuoti ivairias mokslo sritis.

AtsiZvelgdami I sunki4 valstybes finansing padet[, LAMPSS atstovai i5 esmes pritaria

2009 m. liepos 14 d" posedyje svarstytam mokslo ir studijq institucijq darbuotojq tarnybiniq

atlyginimq koeficientq maZinimo variantui, kuriame administracijos darbuotojq tamybiniq

atlyginimq koeficientq minimali riba maZinama 3,5 procento, maksimali - 12 procentq;

desgrtojq ir mokslo darbuotojq koeficientai maZinami taip, kad, pradedant nuo aukidiausios

kategorijos pareigybes, vidutinis darbo uZmokestis apytikiai maLdttl nuo l0 procentq iki 7



procentq o docento, vyresniojo mokslo darbuotojo, lektoriaus ir mokslo darbuotojo bei

asistento ir jaunesniojo mokslo darbuotojo Sio koeficiento minimali riba nemaZetq.

Lietuvos Respublikos socialinds apsaugos ir darbo ministerija 2009-07-27 parenge ir

pateike derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nutarimo Nr. 51 I projekta. Jo 4 p.

numatyta, kad nutarimas [sigalios nuo 2009 m. spalio I d.

LAMPSS pritaria, kad, nekeliant bereikalingos socialines [tampos, nuo 2009 m. spalio

1 d. butq taikomas BMA ir koeficientq maZinimas ne tik pagal Nr 5l I nutarim4 auk5tqjq

mokyklq darbuotojams, bet ir visiems darbuotojams.

Buvo svarstoma Mokslo ir studijq institucijq darbuotojq darbo uZmokesdio didinimo

2009-2011 metq programa 12in.,2008, Nr. 63-2394;2009,Nr. 2-31). Programoje numatoma,

kad, j4 igyvendinus, mokslo ir studijq institucijq darbuotojq darbo uZmokestis, palyginti su jq

darbo uZmokesdiu, gautu 2008 metais, padidetq vidutini5kai 50 procentq. Del sunkios

valstybes finansines padeties, mokslo ir studijq institucijq darbuotojq darbo uZmokestis nuo

2010 m. sausio I d. negali buti didinamas vidutini5kai 20 procentq, todel sutinkame, kad jis

nebirtq didinamas, o susidarysiandioms nepriemokoms kompensuoJi nuo 201I m. sausio I d. ir

nuo 2012 m. sausio I d. darbo uZmokestis didetq vidutini5kai po 35 procentus.

LAMPSS pirmininke

doc. dr A. Lapinskiene

K. Donelaiiio 73-119, LT-44029 Kaunas, Tel.8-37 300682 e-mail" lampss(Q,lrtu.lt. LAMPSS imones kodas
301572530. Atsisl(aitomoji sqskaita LT-467011700001700231 AB ,,Akio bankas"


