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     Tvarka sudaryta vadovaujantis Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos 

aprašo, patvirtinto Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. T-2018-2-2  

(toliau – Aprašas), 26 punktu ir 27 punkte nustatyta priemokų prie tarnybinio atlyginimo mokėjimo 

tvarka bei Vilniaus universiteto dėstytojų darbo laiko apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus 

universiteto rektoriaus 2017 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. R-175. 

 

Priemokos prie tarnybinio atlyginimo akademiniams darbuotojams nustatomos tokia tvarka: 

1. Priemokos prie tarnybinio atlyginimo pagal Aprašo 26.1 ir 27.1 papunkčius. Už vadovavimą 

FF tarybos patvirtintam ŠAP administracinio padalinio teisių neturinčiam akademiniam 

dariniui (mokslinei teminei grupei, mokslinei laboratorijai ir pan.) ŠAP direktoriaus 

sprendimu, atsižvelgiant į vadovaujamo akademinio darinio veiklos apimtis ir neviršijant 20 

proc. BA. Priemokų skyrimas aptariamas instituto direktorate.  

2. Priemokos prie tarnybinio atlyginimo pagal Aprašo 26.2 ir 27.2 papunkčius. Už vadovavimą 

vienos vykdomos studijų programos komitetui ar doktorantūros komitetui skiriama nuo 10 

iki 15 proc. BA; už vadovavimą vykdomos studijų programų grupės komitetui – nuo 15 iki 

20 proc. Priemokos skiriamos Dekano sprendimu, priemokų skyrimas aptariamas Studijų 

kolegijoje ir dekanate.  

3. Priemokos prie tarnybinio atlyginimo pagal Aprašo 26.3 ir 27.3 papunkčius. Už 

neakademinių pareigų, kurių sąrašą tvirtina Rektorius, atlikimą ŠAP vadovo teikimu arba 

Dekano sprendimu neviršijant 25 proc. BA. Teikime dėl priemokos skyrimo turi būti 

detalizuotas papildomų darbų pobūdis.  

4. Priemokos prie tarnybinio atlyginimo pagal Aprašo 26.4 ir 27.4 papunkčius. Esant 

galimybei priemoka prie tarnybinio atlyginimo už dėstymą užsienio kalba mokama (išskyrus 

profesorius su išskirtinio profesoriaus tarnybinio atlyginimo kategorija ir dėstytojus, 

dėstančius užsienio kalbų studijų dalykus ne užsienio studentams), atsižvelgiant į užsienio 

kalba ir lietuvių kalba dėstomų valandų proporciją ir neviršijant 10 proc. darbuotojo 

tarnybinio atlyginimo.  Priemoka skiriama Dekano sprendimu, du kartus per metus atskirai 

už kiekvieną semestrą. Dėstymo krūvio apskaitą vykdo prodekanas studijoms. 

5. Priemokos prie tarnybinio atlyginimo pagal Aprašo 26.6 ir 27.6 papunkčius. Kai dėstymo 

laikas viršija maksimalią standartinę mokymo laiko normą, už kiekvieną standartinio 

mokymo laiko (SML) normą viršijančią valandą 2,27 proc. atitinkamos pareigybės 

tarnybinio atlyginimo (vienam etatui; profesoriaus su išskirtinio profesoriaus tarnybinio 

atlyginimo kategorija pareigas einančiam darbuotojui šis procentas skaičiuojamas nuo KAP 

bazinės mėnesinės algos) nepriklausomai nuo dėstymo kalbos. Priemoka skiriama Dekano 

sprendimu. Priemoka už virškrūvį apskaičiuojama už praėjusius mokslo metus ir, jeigu 

nutarta mokėti, mokama vieną kartą rugsėjo arba spalio mėn. Priemokos dydis 

apskaičiuojamas atsižvelgiant į numatomą dėstytojo krūvį už kadencijos laikotarpį. Dėstymo 

krūvio apskaitą vykdo prodekanas studijoms. 

 

 

 


