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DĖL LAIKINOSIOS VILNIAUS UNIVERSITETO ŠIAULIŲ AKADEMIJOS DARBO 

UŽMOKESČIO TVARKOS  

 

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

atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. birželio 25 d. nutarimą Nr. XIII-3143,,Dėl 

Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu“, Vilniaus 

universiteto rektoriaus 2020 m. gruodžio 9 d. teikimą Nr. RTK-87 „Dėl laikinosios Vilniaus 

universiteto Šiaulių akademijos darbo užmokesčio tvarkos“ ir siekdama užtikrinti Vilniaus 

universiteto ir Šiaulių universiteto 2020 m. gegužės 25 d. susitarimo Nr. (1.80 E) SU-876 „Dėl 

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos raidos plano 2021–2025 metams“ (toliau – Raidos planas) 

4 punkto nuostatų, numatančių, kad „Raidos plano įgyvendinimo laikotarpiu VUŠA bus taikomos 

atskiros personalo darbo užmokesčio tvarkos, atspindinčios VUŠA veiklos finansinius rezultatus bei 

papildomai iš išorinių šaltinių pritrauktų lėšų apimtis“, įgyvendinimą, Vilniaus universiteto taryba 

n u t a r i a  

1. nustatyti, kad: 

1.1. pereinamuoju laikotarpiu – nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. – 

Vilniaus universiteto darbuotojams, perkeltiems iš Šiaulių universiteto į Vilniaus universiteto Šiaulių 

akademiją (toliau – Šiaulių akademija), ir naujai priimamiems į pareigas Šiaulių akademijoje: 

1.1.1. mokamas iki perkėlimo į Šiaulių akademiją Šiaulių universitete jų gautas darbo 

užmokestis (išskyrus priedus neakademiniams darbuotojams už pasiektus veiklos rezultatus ir 

iniciatyvumą bei inovacijų diegimą), tarnybinių atlyginimų, priedų ir priemokų nustatymui mutatis 

mutandis pritaikius Šiaulių universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą 

Šiaulių universiteto tarybos 2014 m. gruodžio 3 d. posėdyje (protokolo Nr. 10) (Šiaulių universiteto 

tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimo (posėdžio Nr. TP-11) redakcija) (toliau – Šiaulių 

universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas); 

1.1.2. premijos, papildomos išmokos ir naudos nustatomos pagal Vilniaus universiteto 

darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašą, patvirtintą Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. 

vasario 14 d. nutarimu Nr. T-2018-2-2 „Dėl Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Vilniaus universiteto darbuotojų 

darbo užmokesčio tvarkos aprašas) ir jį įgyvendinančius Vilniaus universiteto rektoriaus įsakymus, 

neviršijant Šiaulių akademijos darbo užmokesčiui skirtų lėšų, numatytų Vilniaus universiteto 

einamųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatoje; 

1.2. Šiaulių akademijos direktoriui, jo pavaduotojams ir šakinių akademinių padalinių 

vadovams darbo užmokestis nustatomas pagal Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio 

tvarkos aprašą; 

1.3. nustatant tarnybinių atlyginimų dydžius pagal Šiaulių universiteto darbuotojų darbo 

apmokėjimo tvarkos aprašą iki atskiro Vilniaus universiteto tarybos sprendimo taikomas šio tarybos 

nutarimo priėmimo dieną galiojantis pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, nustatytas Lietuvos 

Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir 

savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 

2020 metais, įstatyme. 
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2. Pavesti Vilniaus universiteto rektoriui iki 2021 m. spalio 31 d. parengti ir pateikti 

Vilniaus universiteto tarybai tvirtinti nutarimo projektą dėl Šiaulių akademijos darbuotojų darbo 

apmokėjimo tvarkos nuo 2022 m. sausio 1 d. 
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