
 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO TVARKOS 

APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

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

Vilniaus universiteto rektoriaus 2021 m. gruodžio 8 d. teikimą Nr. RTK-99 „Dėl Vilniaus universiteto 

darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo tvirtinimo“, Vilniaus universiteto taryba n u t a r i a : 

1. Patvirtinti pridedamus: 

1.1. Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašą (toliau – Aprašas); 

1.2. Vilniaus universiteto neakademinių darbuotojų pareigybių tarnybinio atlyginimo intervalų 

dydžius (toliau –Tarnybinio atlyginimo intervalų dydžiai). 

2. Nustatyti: 

2.1. Aprašo 4.23 papunktyje numatytos Vilniaus universiteto (toliau – Universiteto) bazinės 

mėnesinės algos (toliau – BA) dydį, lygų 2300 Eur. 

2.2. BA dydis gali būti peržiūrimas įvertinus finansines BA didinimo galimybes, be kita ko, 

papildomus valstybės biudžeto asignavimus Universiteto darbuotojų darbo užmokesčio didinimui. 

2.3. tarnybinio atlyginimo koeficientus akademiniams darbuotojams, dirbantiems Universitete 

ne daugiau kaip vienu etatu (išskyrus darbą projektuose ir neakademinį darbą): 

2.3.1. profesoriams (su išskirtinio profesoriaus tarnybinio atlyginimo kategorija) – nuo 1,26 iki 

2,52; 

2.3.2. profesoriams ir vyriausiesiems mokslo darbuotojams – 1,00; 

2.3.3. docentams ir vyresniesiems mokslo darbuotojams – 0,79; 

2.3.4. mokslų daktaro ar jam prilyginamą kvalifikacinį laipsnį turintiems asistentams ir mokslo 

darbuotojams – 0,63; 

2.3.5. mokslų daktaro ar jam prilyginamą kvalifikacinį laipsnį turintiems lektoriams – 0,56; 

2.3.6. neturintiems mokslų daktaro ar jam prilyginamo kvalifikacinio laipsnio asistentams ir 

mokslo darbuotojams bei jaunesniesiems asistentams ir jaunesniesiems mokslo darbuotojams – 0,50; 

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

0,50. 

3. Nustatyti, kad iki atskiro Vilniaus universiteto tarybos sprendimo: 

3.1. aukščiausiojo lygmens vadovams nustatant tarnybinį atlyginimą taikomas BA dydis, lygus 

1990 Eur; 

3.2. asistentams, mokslo darbuotojams, jaunesniesiems asistentams, jaunesniesiems mokslo 

darbuotojams ir mokslų daktaro ar jam prilyginamą kvalifikacinį laipsnį turintiems lektoriams, 

nustatant tarnybinį atlyginimą taikomas BA dydis, lygus 2480 Eur. 

4. Nustatyti, kad: 

4.1. 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 

Universiteto tarybos tvirtinamų Universiteto pajamų ir išlaidų sąmatų, taikomi laikinai, iki atskiro 

Tarybos sprendimo. 

4.2. taikant Tarnybinio atlyginimo intervalų dydžius laikomasi šių nuostatų: 

4.2.1. Vilniaus universiteto neakademinių darbuotojų tarnybiniai atlyginimai gali būti 
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didinami tik laikantis finansinės drausmės ir neviršijant padalinio darbo užmokesčio fondo. 

4.2.2. 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.  

4.2.3. atlyginimų peržiūros metu neakademiniam darbuotojui atlyginimas vienu kartu gali 

būti padidintas ne daugiau kaip 20 procentų. 

4.3. Tarnybinio atlyginimo intervalų dydžiai skelbiami Universiteto intranete. 

5. Nustatyti, kad tiek, kiek nėra nustatyta Apraše, jis įgyvendinamas Universiteto rektoriaus 

nustatyta tvarka. 

6. Nustatyti, kad Aprašo 36.5.2-36.5.3 papunkčiuose nurodytų premijų, kurių procentas 

apskaičiuojamos nuo kamieninio akademinio padalinio akademinių darbuotojų tarnybinių 

atlyginimų, valandinio darbo užmokesčio ir priemokų prie tarnybinių atlyginimų sumos, dydžiai nuo 

2023 metų kasmet didinami po 0,5 proc., kad būtų pasiekta: 

6.1. už įnašą į studijų kokybę - ne mažiau kaip 5 proc.; 

6.2. už ekspertinę veiklą, mokslo ir studijų komunikaciją - ne mažiau kaip 1 proc. 

7. Pripažinti netekusiais galios: 

7.1. Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. vasario 14 d. nutarimą Nr. T-2018-2-2 „Dėl 

Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais 

ir papildymais; 

7.2. Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimą Nr. TN-2018-20 „Dėl 

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 23 

straipsnių pakeitimo įstatymo 9 straipsnio 4 dalies įgyvendinimo. 

8. Nustatyti, kad: 

8.1. nutarimas įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d. 

8.2. tol, kol bus parengti nauji ar pakeisti galiojantys Universiteto teisės aktai, reikalingi 

Aprašo įgyvendinimui, mutatis mutandis taikomi Universiteto teisės aktai, kurie buvo priimti 

įgyvendinant Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. vasario 14 d. nutarimą Nr. T-2018-2-2 „Dėl 

Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“. 



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Vilniaus Universitetas 211950810, Universiteto g. 3, 01513
Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO DARBUOTOJŲ DARBO
UŽMOKESČIO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-12-16 Nr. TPN-25
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Eugenijus Lesinskas, Tarybos narys, Vilniaus universiteto taryba
Sertifikatas išduotas LESINSKAS,EUGENIJUS,PNOLT-36804191146 LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-12-16 07:47:01 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-12-16 07:47:15 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2019-09-29 18:55:39 – 2022-09-29 18:55:39
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Vilniaus universitetas, į.k. 211950810 LT", sertifikatas galioja nuo
2018-12-27 14:18:54 iki 2021-12-26 14:18:54

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.54

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-12-16
07:47:30)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2021-12-16 07:47:30 Dokumentų valdymo

sistema Avilys


