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TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Vadovaudamasi Vilniaus universiteto statuto 38 straipsnio 1 dalies 21 punktu, atsižvelgdama į
Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) rektoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. teikimą Nr. RTK-52 „Dėl
Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. T-2018-2-2 „Dėl Vilniaus universiteto
darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir siekdama užtikrinti teisingą
Universitetui skirtų papildomų valstybės asignavimų, skirtų dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų
darbo užmokesčiui padidinti paskirstymą, Vilniaus universiteto taryba n u t a r i a:
1. Pakeisti Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. vasario 14 d. nutarimą Nr. T-2018-2-2 „Dėl
Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais
pakeitimais):
1.1. Pakeisti 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„2.1. Aprašo 4.3 papunktyje numatytos bazinės mėnesinės algos (toliau – BA) dydį nustatyti lygų
2300 Eur, atsižvelgiant į Universitetui skirtus papildomus valstybės biudžeto asignavimus dėstytojų,
mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų atlyginimams padidinti.“.
1.2. Pakeisti 3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.3. aukščiausio lygmens vadovams nustatant tarnybinį atlyginimą taikomas BA dydis lygus 1990
Eur.“.
2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1 punkte nurodyti BA dydžiai taikomi nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
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