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Reikšdamas nuoširdų pritarimą Jūsų iškeltai Gerovės valstybės koncepcijai ir siekiui mažinti
regioninės atskirties lygį, noriu išreikšti susirūpinimą dėl pastarąjį dešimtmetį vykusių procesų
Lietuvos aukštajame universitetiniame moksle ir susidariusios Šiaulių universiteto padėties.
2019 m. vienuolikai Lietuvos valstybinių universitetų, kuriems finansavimas skiriamas per
Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, buvo skirta 195 mln. eurų, iš kurių Šiaulių universitetui teko
2,788 mln. eurų arba 1,4 proc. visų asignavimų.
2009 m. įvesta studijų krepšelių sistema pradėjo procesą, kuris tuo metu buvo pristatomas
kaip galimybė aukštajame moksle veikti rinkos procesams. Rinkos modelio tinkamumas aukštajam
mokslui kelia rimtų abejonių, ypač atsižvelgiant į griežtą daugumos aspektų reguliavimą, tačiau
pažymėtina, kad jo rezultatas sukėlė sudėtingas ir galbūt jau negrįžtamas pasekmes šalies
demografinių procesų ir darbo rinkos raidos netolygumams. Tačiau jeigu laikomasi nuomonės, kad
aukštajame moksle veikia rinkos modelis, noriu atkreipti Jūsų dėmesį į šiuos labai svarbius bet
kokios rinkos aspektus – rinkos koncentracijos lygį ir rinkos konkurencijos užtikrinimą. Vertinant
rinkos koncentraciją pagal keturių pagrindinių dalyvių užimamą rinkos dalį, 2008 m. šis rodiklis
sudarė 54,6 proc., o 2019 m. – jau 72,4 proc. Pavojingą 60 proc. lygį, rodantį, kad rinkoje jau
pasireiškia stipri oligopolija ar dominuojantis rinkos dalyvis su monopoliniu pranašumu, valstybinių
universitetų rinka pasiekė jau 2011 m., o nuo tol jo dydis vis auga. 2019 m. prie Vytauto Didžiojo
universiteto prisijungus Lietuvos edukologijos universitetui ir Aleksandro Stulginskio universitetui
šio naujojo junginio asignavimų dalis tapo artima ketvirtajam pagal asignavimų dydį universitetui, o
penkių didžiųjų universitetų rinkos dalis pasiekė 84 proc. (didžiausiam iš jų gaunant 32,3 proc.), kai
likę šeši dalijasi tik 16 proc. Tokia situacija rodo pavojingą lygį pasiekusį rinkos koncentravimąsi,
kuris kelia abejonių dėl galimybės tokioje rinkoje veikti konkurencijai.
Taip pat norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į skaidrumo trūkumą asignavimų universitetams
skirstymo mechanizme. Keičiantis metodikoms, susijusioms tiek su asignavimų mokslui ir menui,
tiek su asignavimų ūkiui ir administravimui skaičiavimu, taip pat nuo 2018 m. skiriant papildomus
asignavimus dėstytojų ir tyrėjų darbo užmokesčio didinimui, kyla daug klausimų dėl asignavimų
apskaičiavimo tikslumo, o tai sukuria papildomas įtampas.
Prašau inicijuoti prevencinius procesus, kurie leistų išlikti aukštajam mokslui regionuose,
kadangi veikiant rinkos mechanizmui regionai tampa jaunimo donorais, o Vilniaus ir Kauno miestai
- recipientais. Pastebėtina, kad pastarąjį dešimtmetį vykusio aukštojo mokslo reformų ir universitetų
finansavimo mechanizmo keitimo poveikis dar keletą dešimtmečių bus jaučiamas regionų darbo

rinkoje, lems visuomenės senėjimo greitį ir kitus esminius demografinius pokyčius, veikiančius ne
tik regiono, bet ir visos šalies ekonomiką bei visuomenės gerovę.
Šiaulių universiteto prijungimo prie Vilniaus universiteto procesas buvo beveik pabaigtas
(parengti visi prijungimui būtini dokumentai, kurie patvirtinti abiejų universitetų Senatuose ir
Tarybose, jiems buvo pritarta Vyriausybėje), bet Seimo sprendimu atidėtas metams. Ši situacija dar
labiau mažina universitetinių studijų kokybės stiprinimo ir plėtros Šiaurės Lietuvos regione
galimybes, nes prijungimo atidėjimas neišsprendžia Šiaulių universiteto finansinio tvarumo
problemų. Esu tvirtai įsitikinęs, kad nepriimant ryžtingų sprendimų universitetinėms studijoms
Šiauliuose nebebus perspektyvų. Šiuo metu nesant aiškaus atsakymo dėl Šiaulių universiteto
prijungimo prie Vilniaus universiteto proceso baigties ir derybose Vilniaus universitetui kaip
pagrindinį argumentą nurodant lėšų trūkumą, pirmiausia turi būti užtikrintas tinkamas aukštojo
mokslo regionuose finansavimas, aiškiai suvokiant, kad lygiaverčiai konkuruoti rinkoje su
stambiais Vilniaus ir Kauno universitetais neįmanoma dėl objektyvių priežasčių. Akivaizdu, kad
universitetinių studijų tęstinumo užtikrinimui regione būtinas papildomas/tikslinis aukštojo mokslo
finansavimas, todėl prašau skirti Šiaulių universitetui ilgalaikę papildomą finansinę pagalbą,
sudarant galimybes įgyvendinti aukštojo mokslo strateginius tikslus.
Šiais klausimais lapkričio 5 d. 11 val. planuojama speciali spaudos konferencija Seime.
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