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DĖL AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ DĖSTYTOJŲ, MOKSLININKŲ BEI NEAKADEMINIO 

PERSONALO PALAIKYMO 

 

 

Lietuvos studentų sąjunga (toliau – LSS), nacionaliniu lygiu atstovaudama 

studentams reiškia viešą palaikymą visiems Lietuvos aukštosiose mokyklose ar aukštojo 

mokslo institucijose dirbantiems dėstytojams bei mokslininkams. 

LSS sutinka su dėstytojais ir mokslininkais, kad mokslinis darbas reikalauja itin 

didelės kvalifikacijos, tačiau už jį mokama neadekvati, nekonkurencinga, mokslininkų 

statusą menkinanti alga. Atlyginimų sistema yra neteisinga, išbalansuota, neskatinanti 

tobulėti. LSS pabrėžia, kad tinkamai pasirengęs, motyvuotas ir darbui atsidavęs dėstytojas 

ar mokslininkas yra viena svarbiausių sąlygų siekiant užtikrinti tiek studijų kokybę, tiek pačių 

studentų žingeidų norą ne tik įgyti aukštąjį išsilavinimą, tačiau tuo pačiu siekti ir pačių 

geriausių akademinių rezultatų bei tapti visapusiškai išsilavinusia asmenybe. Siekiant tai 

užtikrinti, dėstytojams bei mokslininkams turi būti sudarytos tinkamos sąlygos dėstyti, atlikti 

savo mokslinę veiklą bei nuolatos kelti tiek savo mokslines, tiek didaktines kompetencijas. 

                    

LSS taip pat atkreipia dėmesį, kad aukštosiose mokyklose dirba ne tik dėstytojai ar 

mokslininkai, tačiau ir neakademinis personalas, kuris yra atsakingas už sklandų studijų 

proceso įgyvendinimą ar įvairių akademinių bei socialinių paslaugų studentams užtikrinimą. 

Šių darbuotojų atlyginimai iš esmės nesikeitė jau ilgą laiką, todėl siekiant užtikrinti stabilią 

bei sklandžią aukštųjų mokyklų veiklą yra būtina sudaryti tinkamas darbo sąlygas ir 

neakademinio personalo darbuotojams. 
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LSS taip pat primena, kad LR Vyriausybės programoje buvo planas įvesti 

nemokamas bakalauro studijas nuo 2018 metų, kuris nebuvo įgyvendintas, vėliau ši idėja 

persikėlė į 2019 metus, tačiau ir šiemet ši idėja nebuvo įgyvendinta, galiausiai pažadas 

persikėlė į 2020 metus, tačiau ir kitų metų biudžeto projekte šios idėjos įgyvendinimui  

papildomų lėšų nėra numatyta. Siekiant, kad studijų prieinamumas didėtų bei būtų tenkinami 

būsimų studentų lūkesčiai, LSS prašo Lietuvoje veikiančių dėstytojų, mokslininkų ar kitų 

profesinių sąjungų bei kitų švietimo atstovų organizacijų solidarizuotis 
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