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Vadovaudamasi Vilniaus universiteto statuto 38 straipsnio 1 dalies 21 punktu, atsižvelgdama į 

Vilniaus universiteto rektoriaus 2021 m. balandžio 21 d. teikimą Nr. RTK-25 „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“, siekdama užtikrinti 

kompetentingų neakademinių darbuotojų pritraukimą, išlaikymą ir konkurencingą jų darbo 

apmokėjimą ir atsižvelgdama į Vilniaus universitetui skirtus papildomus valstybės biudžeto 

asignavimus, skirtus jaunesniųjų mokslo darbuotojų ir asistentų darbo užmokesčiui padidinti nuo 

2021 m. sausio 1 d. ir siekdama užtikrinti teisingą jų paskirstymą, Vilniaus universiteto taryba (toliau 

– 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 2.3.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:  

„2.3.7. neturintiems mokslų daktaro ar jam prilyginamo kvalifikacinio laipsnio lektoriams – 

0,5.“. 

1.2. Pakeisti nurodytuoju nutarimu patvirtintus Vilniaus universiteto neakademinių 

darbuotojų pareigybių tarnybinio atlyginimo intervalų dydžius (toliau – Tarnybinio atlyginimo 

intervalų dydžiai), ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama). 

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1.2 papunkčiu patvirtintuose Tarnybinio atlyginimo intervalų 

dydžiuose nurodyti pereinamojo laikotarpio bazinio tarnybinio atlyginimo intervalo dydžiai, numatyti 

atsižvelgiant į itin spartų pastarųjų metų darbo užmokesčio augimą Lietuvos darbo rinkoje ir siekiant 

užtikrinti organizacijos tvarumą bei neviršyti Vilniaus universiteto 2021 metų pajamų ir išlaidų 

sąmatos, patvirtintos Tarybos 2021 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. TPN-1 „Dėl Vilniaus universiteto 

2021 metų pajamų ir išlaidų sąmatos ir Vilniaus universiteto 2021 metų biudžeto sandaros ir 

sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, taikomi laikinai, iki atskiro Tarybos sprendimo. 

3. Nustatyti, kad taikant šio nutarimo 1.2 papunkčiu patvirtintus Tarnybinio atlyginimo 

intervalų dydžius laikomasi šių nuostatų: 

3.1. Vilniaus universiteto neakademinių darbuotojų tarnybiniai atlyginimai gali būti didinami 

tik laikantis finansinės drausmės ir neviršijant padalinio darbo užmokesčio fondo. 

3.2. Dėl tarnybinių atlyginimų peržiūros eiliškumo sprendžia Vilniaus universiteto padalinių 

vadovai, atsižvelgdami į tai, kurių neakademinių darbuotojų tarnybinio atlyginimo atotrūkis nuo 

jiems priskirtino pagal Tarnybinio atlyginimo intervalų dydžius yra didžiausias bei įvertindami 

kritinę darbuotojo veiklos svarbą padalinio tikslų įgyvendinimui, individualaus darbuotojo veiklos 

rezultatus, kompetenciją.  

3.3. Atlyginimų peržiūros metu neakademiniam darbuotojui atlyginimas vienu kartu gali būti 

padidintas ne daugiau kaip 20 procentų. 

4. Nustatyti, kad: 

4.1. nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki atskiro Tarybos sprendimo asistentams, mokslo 
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darbuotojams, jaunesniesiems asistentams, jaunesniesiems mokslo darbuotojams ir mokslų daktaro 

ar jam prilyginamą kvalifikacinį laipsnį turintiems lektoriams, nustatant tarnybinį atlyginimą 

taikomas bazinės mėnesinės algos dydis, lygus 2480 Eur; 

4.2. šio nutarimo 1.1 papunkčiu nustatytas tarnybinio atlyginimo koeficientas neturintiems 

mokslų daktaro ar jam prilyginto kvalifikacinio laipsnio lektoriams ir 1.2 papunkčiu patvirtinti 

Tarnybinio atlyginimo intervalų dydžiai taikomi nuo 2021 m.  gegužės 1 d.; 

4.3. atsižvelgiant į Vilniaus universiteto tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. TPN-25 

„Dėl laikinosios Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos darbo užmokesčio tvarkos“, šio nutarimo 

nuostatos Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos darbuotojams netaikomos.  

5. Atsižvelgiant į tai, kad papildomi valstybės biudžeto asignavimai skirti darbo užmokesčiui 

padidinti nuo 2021 m. sausio 1 d., pavesti Vilniaus universiteto rektoriui visiems asistentams, mokslo 

darbuotojams, jaunesniesiems asistentams, jaunesniesiems mokslo darbuotojams ir lektoriams skirti 

priemoką už 2021 m. sausio – balandžio mėn.  
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