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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 337 
„D÷l Mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų 
pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyr÷jų ir d÷stytojų darbo apmok÷jimo 
sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1582): 

1. T v i r t i n u Darbo užmokesčio nustatymo, vienkartinių piniginių išmokų ir materialinių 
pašalpų skyrimo valstybinių kolegijų ir valstyb÷s mokslo institutų direktoriams taisykles 
(pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad tais atvejais, kai darbo užmokesčio dydis, nustatytas valstybin÷s 
kolegijos arba valstyb÷s mokslo instituto direktoriui iki šiam įsakymui įsigaliojant, viršija darbo 
užmokesčio dydį, kuris tur÷tų būti nustatomas pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtintas taisykles, iki 
2007 m. pabaigos atitinkamam darbuotojui nustatomas iki šiam įsakymui įsigaliojant nustatyto 
dydžio darbo užmokestis. 

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
2005 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. ISAK-211 „D÷l valstybinių kolegijų administracijos tarnautojų 
(išskyrus kolegijos direktorių), mokslo darbuotojų, kitų tyr÷jų ir d÷stytojų tarnybinių atlyginimų 
priedų ir priemokų nustatymo principų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 23-749). 

4. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. liepos 1 d. 
 
 
 
Švietimo ir mokslo ministr÷    Roma Žakaitien÷ 
   
 



PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ISAK-1089 

 
DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO, VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ 

IR MATERIALINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO VALSTYBINIŲ KOLEGIJŲ IR VALSTYBöS 
MOKSLO INSTITUTŲ DIREKTORIAMS TAISYKLöS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Darbo užmokesčio nustatymo, vienkartinių piniginių išmokų ir materialinių pašalpų 

skyrimo valstybinių kolegijų ir valstyb÷s mokslo institutų direktoriams taisykl÷s (toliau vadinama – 
šios Taisykl÷s) nustato principus, kuriais vadovaujantis valstybinių kolegijų ir valstyb÷s mokslo 
institutų (toliau kartu vadinamos – institucijos) direktoriams (toliau kartu vadinami – direktoriai) 
būtų nustatomas darbo užmokestis, taip pat skiriamos vienkartin÷s pinigin÷s išmokos ir materialin÷s 
pašalpos.  

2. Šios Taisykl÷s taikomos tais atvejais, kai laikantis įstatymų ir kitų teis÷s aktų nuostatų 
direktoriams darbo užmokestį nustato Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras (toliau 
vadinama – Ministras). 

3. Darbo užmokestis direktoriams nustatomas, taip pat vienkartin÷s pinigin÷s išmokos ir 
materialin÷s pašalpos skiriamos laikantis Mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, 
akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyr÷jų 
ir d÷stytojų darbo apmok÷jimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007 
m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 337 (Žin., 2007, Nr. 42-1582) (toliau vadinama – Aprašas), 
nuostatų. 

4. Darbo užmokestis, vienkartin÷s pinigin÷s išmokos ir materialin÷s pašalpos direktoriams 
gali būti mokama iš institucijoms patvirtintų Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto l÷šų 
(specialiųjų ir ne specialiųjų programų) ir kitų teis÷tai gautų l÷šų. Tarnybinis atlyginimas 
direktoriams paprastai mokamas iš Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto ne specialiųjų 
programų l÷šų. Nustatant priedus, priemokas, taip pat skiriant vienkartines pinigines išmokas ir 
materialines pašalpas nurodomas šaltinis, iš kurio jie mokami. 

 
II. DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMAS, VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ 

IŠMOKŲ IR MATERIALINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMAS VALSTYBINIŲ KOLEGIJŲ 
DIREKTORIAMS 

 
5. Valstybin÷s kolegijos (toliau vadinama – kolegija) direktoriui nustatomas Aprašo 

7.3 punkte nurodyto dydžio tarnybinio atlyginimo koeficientas. 
6. Tarnybinio atlyginimo priedas už veiklos veiksmingumą kolegijos direktoriui nustatomas 

procentais nuo tarnybinio atlyginimo, atsižvelgiant į kiekvieną iš šių kriterijų: 
6.1. studijų sričių skaičių kolegijoje: 
6.1.1. jei kolegijoje vykdomos ne mažiau kaip 3 sričių studijos – iki 10 procentų tarnybinio 

atlyginimo dydžio; 
6.1.2. jei kolegijoje vykdomos ne mažiau kaip 5 sričių studijos – iki 20 procentų tarnybinio 

atlyginimo dydžio; 
6.2. kolegijos dalyvavimo tarptautin÷se mainų programose rezultatyvumas atsižvelgiant į 

išvykstančių bei atvykstančių studentų ir d÷stytojų skaičių – iki 30 procentų tarnybinio atlyginimo 
dydžio; 

6.3. kolegijos vykdomus projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos struktūrin÷s 
paramos, ir kitus tarptautinius projektus, atsižvelgiant į projektų skaičių ir gaunamas l÷šas – iki 30 
procentų tarnybinio atlyginimo dydžio; 
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6.4. studijų vietų skaičių kolegijoje: 
6.4.1. priedo dalis, priklausanti nuo valstyb÷s finansuojamų studijų vietų skaičiaus 

kolegijoje, apskaičiuojama pagal formulę: 
0,25 x A/K, čia A – valstyb÷s finansuojamų studijų vietų skaičius kolegijoje, K – kolegijos 

direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficientas;  
6.4.2. priedo dalis, priklausanti nuo valstyb÷s nefinansuojamų studijų vietų skaičiaus 

kolegijoje, apskaičiuojama pagal formulę: 
0,25 x B/K, čia B – valstyb÷s nefinansuojamų studijų vietų skaičius kolegijoje, K – kolegijos 

direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficientas.  
7. Priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą kolegijos direktoriui nustatoma 

procentais nuo tarnybinio atlyginimo, atsižvelgiant į kiekvieną iš šių kriterijų: 
7.1. kolegijos ankstesnių biudžetinių metų pajamų, skirtų specialiosioms programoms 

finansuoti (faktinių įmokų), ir kitų teis÷tai gautų l÷šų (išskyrus studijų įmokas ir studentų mokesčius 
už mokslą) dalį nuo kolegijai patvirtintų Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto l÷šų (išskyrus 
specialiųjų programų l÷šas): 

7.1.1. jei ši dalis sudaro iki 10 procentų – iki 20 procentų tarnybinio atlyginimo dydžio; 
7.1.1. jei ši dalis sudaro 11–20 procentų – iki 40 procentų tarnybinio atlyginimo dydžio; 
7.1.2. jei ši dalis sudaro 21–30 procentų – iki 70 procentų tarnybinio atlyginimo dydžio; 
7.1.3. jei ši dalis sudaro 31–40 procentų – iki 100 procentų tarnybinio atlyginimo dydžio; 
7.1.4. jei ši dalis sudaro 41–50 procentų – iki 130 procentų tarnybinio atlyginimo dydžio; 
7.1.5. jei ši dalis sudaro daugiau kaip 50 procentų – iki 150 procentų tarnybinio atlyginimo 

dydžio; 
7.2. kolegijų atstovavimą tarptautiniu ir šalies mastu – iki 15 procentų tarnybinio atlyginimo 

dydžio. 
8. Šių Taisyklių 6.4.2 punkte nurodyta tarnybinio atlyginimo priedo už veiklos 

veiksmingumą dalis ir 7.1 punkte nurodyta priemokos dalis paprastai mokamos iš kolegijų 
specialiųjų programų l÷šų. 

9. Priedą ir priemoką kolegijos direktoriui Ministras nustato atsižvelgdamas į kolegijos 
pateiktą informaciją, parengtą pagal šių Taisyklių 1 priedą ir pateiktą 2007 metais ne v÷liau kaip iki 
2007 m. liepos 5 d., o v÷lesniais metais – ne v÷liau kaip iki sausio 10 d., kolegijos akademinei 
tarybai pritarus. Kolegijų siūlomi priedų ir priemokų dydžiai gali būti mažinami atsižvelgiant į 
kolegijos kreditorinius įsiskolinimus, finansin÷s drausm÷s pažeidimus ir kitus neigiamus veiklos 
aspektus. 

10. Vienkartines pinigines išmokas ir materialines pašalpas Ministras kolegijos direktoriui 
skiria kolegijos siūlymu, kolegijos akademinei tarybai pritarus. 

11. Kolegijų siūlomi kolegijų direktorių priedų, priemokų, vienkartinių piniginių išmokų ir 
materialinių pašalpų dydžiai turi būti nurodomi laikantis Aprašo nuostatų ir neviršijant kolegijų 
sąmatose patvirtintų l÷šų darbo užmokesčiui bei socialinei paramai. 

 
III. DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMAS, VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ 

IŠMOKŲ IR MATERIALINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMAS VALSTYBöS MOKSLO 
INSTITUTŲ DIREKTORIAMS 

 
12. Valstyb÷s mokslo instituto (toliau vadinama – institutas) direktoriui tarnybinio 

atlyginimo koeficientas nustatomas pagal ankstesniais biudžetiniais metais įstaigai patvirtintų 
Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto ne specialiųjų programų l÷šų, pajamų, skirtų 
specialiosioms programoms finansuoti (faktinių įmokų), ir kitų teis÷tai gautų l÷šų (toliau vadinama 
– visos gautos l÷šos) dydį: 

12.1. jei visų gautų l÷šų suma yra ne didesn÷ kaip 3 mln. Lt – 23-29; 
12.2. jei visų gautų l÷šų suma yra ne mažesn÷ kaip 3 mln. Lt ir ne didesn÷ kaip 5 mln. Lt – 

30-35; 
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12.3. jei visų gautų l÷šų suma yra didesn÷ kaip 5 mln. Lt – 36-41. 
13. Tarnybinio atlyginimo priedas už veiklos veiksmingumą instituto direktoriui nustatomas 

procentais nuo tarnybinio atlyginimo, atsižvelgiant į kiekvieną iš šių kriterijų: 
13.1. instituto mokslin÷s produkcijos, įvertintos taškais, vadovaujantis Mokslo ir studijų 

institucijų mokslin÷s produkcijos formaliojo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2006 m. balandžio 12 d. įsakymu ISAK-685 (Žin., 2006, Nr. 50-1836), 
padid÷jimą palyginti su prieš tai ÷jusių metų moksline produkcija (toliau vadinama – mokslin÷s 
produkcijos padid÷jimas): 

13.1.1. jei mokslin÷s produkcijos padid÷jimas sudaro 5–10 procentų – iki 15 procentų 
tarnybinio atlyginimo dydžio; 

13.1.2. jei mokslin÷s produkcijos padid÷jimas sudaro 11–20 procentų – iki 50 procentų 
tarnybinio atlyginimo dydžio; 

13.1.3. jei mokslin÷s produkcijos padid÷jimas sudaro 21–30 procentų – iki 70 procentų 
tarnybinio atlyginimo dydžio; 

13.1.4. jei mokslin÷s produkcijos padid÷jimas sudaro daugiau kaip 30 procentų – iki 
100 procentų tarnybinio atlyginimo dydžio; 

13.2. instituto dalyvavimą tarptautin÷se mokslo ir technologin÷s pl÷tros programose, 
atsižvelgiant į programų skaičių ir gaunamas l÷šas – iki 50 procentų; 

13.3. instituto vykdomus projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos struktūrin÷s 
paramos, atsižvelgiant į projektų skaičių ir gaunamas l÷šas – iki 50 procentų tarnybinio atlyginimo 
dydžio. 

14. Priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą instituto direktoriui nustatoma 
procentais nuo tarnybinio atlyginimo, atsižvelgiant į ankstesnių biudžetinių metų pajamų, skirtų 
specialiosioms programoms finansuoti (faktinių įmokų), ir kitų teis÷tai gautų l÷šų dalį nuo institutui 
patvirtintų Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto l÷šų (išskyrus specialiųjų programų l÷šas): 

14.1. jei ši dalis sudaro 10–20 procentų – iki 20 procentų tarnybinio atlyginimo dydžio; 
14.2. jei ši dalis sudaro 21–30 procentų – iki 50 procentų tarnybinio atlyginimo dydžio; 
14.3. jei ši dalis sudaro 31–40 procentų – iki 100 procentų tarnybinio atlyginimo dydžio; 
14.4. jei ši dalis sudaro 41–50 procentų – iki 150 procentų tarnybinio atlyginimo dydžio; 
14.5. jei ši dalis sudaro daugiau kaip 50 procentų – iki 200 procentų tarnybinio atlyginimo 

dydžio. 
15. Šių Taisyklių 14 punkte nurodyta priemoka paprastai mokama iš institutų specialiųjų 

programų l÷šų. 
16. Tarnybinį atlyginimą, priedą ir priemoką instituto direktoriui Ministras nustato 

atsižvelgdamas į instituto pateiktą informaciją, parengtą pagal šių Taisyklių 2 priedą ir pateiktą 
2007 m. ne v÷liau kaip iki 2007 m. liepos 5 d., o v÷lesniais metais – ne v÷liau kaip iki sausio 
10 dienos, instituto tarybai pritarus. Instituto siūlomi priedų ir priemokų dydžiai gali būti mažinami 
atsižvelgiant į instituto kreditorinius įsiskolinimus, finansin÷s drausm÷s pažeidimus ir kitus 
neigiamus veiklos aspektus. 

17. Vienkartines pinigines išmokas ir materialines pašalpas Ministras instituto direktoriui 
skiria atsižvelgdamas į instituto tarybos siūlymus. 

18. Institutų tarybų siūlomi institutų direktorių priedų, priemokų, vienkartinių piniginių 
išmokų ir materialinių pašalpų dydžiai turi būti nurodyti laikantis Aprašo nuostatų ir neviršijant 
institutų sąmatose patvirtintų l÷šų darbo užmokesčiui bei socialinei paramai. 

 
______________________



Darbo užmokesčio nustatymo, vienkartinių piniginių išmokų ir 
materialinių pašalpų skyrimo valstybinių kolegijų ir valstyb÷s 
mokslo institutų direktoriams taisyklių 
1 priedas 

 
 

(įstaigos pavadinimas) 

 
INFORMACIJA 

KOLEGIJŲ DIREKTORIŲ DARBO UŽMOKESČIUI NUSTATYTI  
 

Kriterijus Reikšm÷ 

Siūlomas 
priedas 

arba 
priemoka 
(proc.) 

Šaltinis 
(Lietuvos Respublikos valstyb÷s 

biudžeto specialiosios programos, ne 
specialiosios programos, kitos l÷šos) 

Priedas už veiklos veiksmingumą x  x 
Studijų sričių skaičius     
Dalyvavimo tarptautin÷se mainų programose rezultatyvumas x   

išvykstančių studentų skaičius  x x 
atvykstančių studentų skaičius  x x 
išvykstančių d÷stytojų skaičius  x x 
atvykstančių d÷stytojų skaičius  x x 

Projektai, finansuojami iš ES struktūrin÷s paramos, ir kiti tarptautiniai 
projektai 

x 
                                     

projektų skaičius  x x 
projektų l÷šų bendra suma (neįskaitant bendrafinansavimo), tūkst. Lt  x x 

Valstyb÷s finansuojamų studijų vietų skaičius    
Valstyb÷s nefinansuojamų studijų vietų skaičius    

Priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą x  x 
Pajamų, skirtų specialiosioms programoms finansuoti (faktinių įmokų), 
ir kitų teis÷tai gautų l÷šų (išskyrus studijų įmokas ir studentų mokesčius 
už mokslą) dalis nuo patvirtintų LR valstyb÷s biudžeto l÷šų (išskyrus 
specialiųjų programų l÷šas) 
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Kriterijus Reikšm÷ 

Siūlomas 
priedas 

arba 
priemoka 
(proc.) 

Šaltinis 
(Lietuvos Respublikos valstyb÷s 

biudžeto specialiosios programos, ne 
specialiosios programos, kitos l÷šos) 

pajamos, skirtos specialiosioms programoms finansuoti, ir kitos 
teis÷tai gautos l÷šos, tūkst. Lt 

 x x 

valstyb÷s biudžeto l÷šos, tūkst. Lt  x x 
Kolegijų atstovavimas tarptautiniu ir šalies mastu (pateikiamas šios 
veiklos aprašymas) 

x   

Visa priedo ir priemokos suma (iki 300 proc. tarnybinio atlyginimo) x  x 
priedo ir priemokos dalis, kurią siūloma mok÷ti iš valstyb÷s biudžeto ne 
specialiųjų programų l÷šų (iki 100 proc. tarnybinio atlyginimo) 

x  x 

priedo ir priemokos dalis, kurią siūloma mok÷ti iš valstyb÷s biudžeto 
specialiųjų programų ir kitų l÷šų 

x  x 

 
 
     

(pareigos)  (parašas)  (vardas, pavard÷) 

 
______________________ 



 
Darbo užmokesčio nustatymo, vienkartinių piniginių išmokų ir 
materialinių pašalpų skyrimo valstybinių kolegijų ir valstyb÷s 
mokslo institutų direktoriams taisyklių 
2 priedas 

 
 

(įstaigos pavadinimas) 

 
INFORMACIJA 

INSTITUTŲ DIREKTORIŲ DARBO UŽMOKESČIUI NUSTATYTI  
 

Kriterijus Reikšm÷ 

Siūlomas 
tarnybinio 
atlyginimo 

koeficientas arba 
priedas, priemoka, 

proc. 

Šaltinis 
(Lietuvos Respublikos 

valstyb÷s biudžeto 
specialiosios programos, ne 

specialiosios programos, kitos 
l÷šos) 

Tarnybinio atlyginimo koeficientas x  x 
Visų gautų l÷šų suma, tūkst. Lt  x x 

Priedas už veiklos veiksmingumą x  x 
Mokslin÷s produkcijos padid÷jimas, proc.    
Dalyvavimas mokslo ir technologin÷s pl÷tros projektuose x   

projektų skaičius  x x 
projektų l÷šų bendra suma (neįskaitant bendrafinansavimo), tūkst. Lt  x x 

Projektai, finansuojami iš ES struktūrin÷s paramos x                                      
projektų skaičius  x x 
projektų l÷šų bendra suma (neįskaitant bendrafinansavimo), tūkst. Lt  x x 

Priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą x  x 
Pajamų, skirtų specialiosioms programoms finansuoti (faktinių įmokų), 
ir kitų teis÷tai gautų l÷šų dalis nuo patvirtintų LR valstyb÷s biudžeto l÷šų 
(išskyrus specialiųjų programų l÷šas) 

   

pajamos, skirtos specialiosioms programoms finansuoti, ir kitos  x x 
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Kriterijus Reikšm÷ 

Siūlomas 
tarnybinio 
atlyginimo 

koeficientas arba 
priedas, priemoka, 

proc. 

Šaltinis 
(Lietuvos Respublikos 

valstyb÷s biudžeto 
specialiosios programos, ne 

specialiosios programos, kitos 
l÷šos) 

teis÷tai gautos l÷šos, tūkst. Lt 
valstyb÷s biudžeto l÷šos, tūkst. Lt  x x 

Visa priedo ir priemokos suma iš viso (iki 300 proc. tarnybinio atlyginimo) x  x 
priedo ir priemokos dalis, kurią siūloma mok÷ti iš valstyb÷s biudžeto ne 
specialiųjų programų l÷šų (iki 100 proc. tarnybinio atlyginimo) 

x  x 

priedo ir priemokos dalis, kurią siūloma mok÷ti iš valstyb÷s biudžeto 
specialiųjų programų ir kitų l÷šų 

x  x 

 
 
     

(pareigos)  (parašas)  (vardas, pavard÷) 

 
______________________ 


