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DĖL STUDENTŲ PASKYRIMŲ PO STUDIJŲ 

 
Lietuvos studentų sąjunga (toliau – LSS) reiškia griežtą nepritarimą Lietuvos 

savivaldybių asociacijos (toliau – LSA) pasiūlymui studentus studijavusius valstybės finansuojamose 
vietose po studijų baigimo priverstinai įdarbinti numatytam laikotarpiui, o atsisakantiems paskyrimo 
grąžinti valstybės už studijas sumokėtas lėšas.  

Sutinkame, kad Lietuvos regionus kamuojanti specialistų trūkumo problema turi būti 
sprendžiama nedelsiant, , tačiau esame įsitikinę, kad LSA pasiūlyta prievartinio atidirbimo priemonė 
šios problemos iš esmės nespręstų ir netgi paskatintų Lietuvos aukštojo mokslo sektoriaus silpnėjimą. 

Siekis pritraukti specialistus į regionus gali būti pilnai realizuotas tik sėkmingai 
konkuruojant su kitais galimais darbdaviais, pasiūlant jauniems specialistams jų poreikius 
atitinkančias darbo sąlygas ir skatinant juos persikelti į regionus įvairiomis skatinamosiomis 
priemonėmis. LSA pasiūlyta priemonė, geriausiu atveju padėtų problemą išspręsti tik laikinam, 
prievolės trukmę atitinkančiam, trijų ar keturių metų laikotarpiui ir, vertinant ilgalaikėje 
perspektyvoje, ši priemonė sąlygotų nuolatinį nepastovumą bei lėšų skirtų specialistų apmokymui 
darbo vietoje švaistymą. 

Taip pat, valstybės finansuojamų studijų Lietuvoje susiejimas su prievole atidirbti pagal 
specialybę kelerius metus sumažins asmenų, besirenkančių studijas Lietuvoje, skaičių ir paskatins 
jaunuolius rinktis studijas, kurios nebūtų siejamos su tokiomis prievolėmis, užsienyje. 

Siūlome Vyriausybei ir LSA rinktis kitokias skatinimo priemones ir inicijuoti programą 
leidžiančią į regionus pritraukti studentus dar jų studijų praktikos metu, padengiant visas papildomas 
išlaidas, kurios atsiranda dėl pasirinkimo praktiką vykdyti regione. Taip pat manome, kad galimybė 
kolegijų absolventams užimti A kategorijai priskiriamas valstybės tarnautojų pareigas prisidėtų prie 
specialistų pritraukimo į regionus. Todėl raginame LR Vyriausybę ir LR Seimą, bei kitas institucijas 
panaikinti kolegijų absolventus diskriminuojančią Valstybės tarnybos įstatymo nuostatą ir taip 
prisidėti prie LSA keliamos specialistų trūkumo regionuose problemos sprendimo. 
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