
PATVIRTINTA 

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos 

fakulteto tarybos 2020 m. vasario 7 d. nutarimu 

Nr. (1.5)110000-TPN-3 
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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto išlaidų priskyrimo aprašas (toliau – 

Aprašas) reglamentuoja Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto (toliau – 

MIF) išlaidų priskyrimą konkrečiai išlaidų grupei. 

2. Vadovaujantis Vilniaus universiteto tarybos tvirtinamu Vilniaus universiteto biudžeto sandaros ir 

sudarymo tvarkos aprašu MIF priskirtos Vilniaus universiteto (toliau – VU) pajamos susideda iš 

valstybės biudžeto asignavimų, nuosavų lėšų ir pavedimų lėšų. Į MIF biudžetą įtraukiamos tik 

valstybės biudžeto asignavimų ir nuosavos lėšos. Pavedimų lėšos planuojamos atskirai, sudarant 

konkretaus projekto sąmatas. 

3. MIF bendrosios išlaidos, apibrėžtos Aprašo 11.3 papunktyje, dengiamos studijų ir mokslo lėšomis 

santykiu S : M, kur S ir M atitinkamai MIF studijų ir mokslo pajamos, atskaičius mokesčius 

bendrosioms Vilniaus universiteto išlaidoms. MIF bendrosios išlaidos, kurios dengiamos mokslo 

lėšomis, priskiriamos MIF institutams proporcingai jų biudžetų mokslo pajamoms, apibrėžtoms 

Aprašo 9.2.1 ir 9.2.2 papunkčiuose. 

4. I ir II pakopos studijų išlaidos, apibrėžtos Aprašo 11.1 papunktyje, dengiamos iš Aprašo 9.1 ir 9.3 

papunkčiuose nurodytų studijų pajamų. 

5. Pagal Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto nuostatų, patvirtintų 2017 m. 

birželio 13 d. Vilniaus universiteto senato nutarimu Nr. S-2017-7-5, 44 punktą, institutai turi savo 

biudžetus, kurie yra MIF biudžeto dalis. 

6. MIF darbuotojų darbo užmokesčio fondas (toliau – DUF) sudaromas remiantis Vilniaus 

universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašu, patvirtintu 2018 m. vasario 14 d. 

Vilniaus universiteto tarybos nutarimu Nr. T-2018-2-2. 

7. Pagal 2017 m. rugpjūčio 24 d. Vilniaus universiteto rektoriaus įsakymą „Dėl Vilniaus universiteto 

kamieninių akademinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų studijoms ir mokslui atsakomybės 

sričių patvirtinimo“ Nr. R-379, MIF dekanas atsakingas už MIF biudžeto valdymą, o MIF 

akademinių reikalų prodekanas atsakingas už MIF studijų biudžeto valdymą. 

8. Šiame Apraše naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos VU teisės aktuose. 

 

II SKYRIUS 

PAJAMOS 

 

9. MIF pajamos skirstomos į šias grupes: 

9.1. Studijų pajamos: 

9.1.1. pajamos iš valstybės finansuojamų MIF vykdomų I ir II pakopos studijų studentų; 

9.1.2. pajamos iš studentų ir klausytojų, mokančių už MIF vykdomas I ir II pakopos studijas; 

9.1.3. kitos tiesiogiai su MIF vykdomomis studijomis susijusios pajamos. 

9.2. Mokslo pajamos: 

9.2.1. MIF vykdomos mokslo veiklos finansavimas iš valstybės biudžeto; 

9.2.2. pajamos iš valstybės finansuojamų MIF vykdomų III pakopos studijų; 

9.2.3. išorinės pajamos už MIF teikiamas mokslo paslaugas. 

9.3. Kitos pajamos: 

https://www.vu.lt/site_files/Senatas_Taryba/S-2017-7/MIF_nuostatai_MIF_pakoreguoti_TKS_2017_05_31_%C5%A1var%C5%ABs.pdf
https://www.vu.lt/site_files/Senatas_Taryba/T-2018/Konsoliduota_DU_tvarka_2018_02_14_galutin%C4%97_su_papildymais.pdf
https://drive.google.com/file/d/14AzODUnzIFuoYd0W8YRi04h_22DeKMa6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14AzODUnzIFuoYd0W8YRi04h_22DeKMa6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14AzODUnzIFuoYd0W8YRi04h_22DeKMa6/view?usp=sharing
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9.3.1. kitos išorinės pajamos už kitas MIF teikiamas paslaugas; 

9.3.2. kiti tiksliniai valstybės biudžeto asignavimai. 

10. Aprašo 9.3 papunktyje nurodytų pajamų priskyrimą studijų arba mokslo pajamoms lemia 

konkrečių kitų pajamų kilmė. 

 

III SKYRIUS 

IŠLAIDOS 

 

11. MIF išlaidos skirstomos į tris grupes: 

11.1. I ir II pakopos studijų išlaidos: 

11.1.1. MIF akademinių darbuotojų studijų (I ir II pakopos) DUF: 

11.1.1.1. dėstytojų tarnybiniai atlyginimai (I ir II pakopos studijos); 

11.1.1.2. dėstytojų valandinis darbo užmokestis (I ir II pakopos studijos); 

11.1.1.3. priemokos studijų programų komitetų pirmininkams; 

11.1.1.4. priemokos už dėstymą užsienio kalba (I ir II pakopos studijos); 

11.1.1.5. priemokos akademiniams darbuotojams už maksimalios standartinio 

mokymo laiko (toliau – SML) normos viršijimą (I ir II pakopos studijos); 

11.1.1.6. premijos dėstytojų skatinimui už pasiekimus įgyvendinant Vilniaus 

universiteto strateginį veiklos planą ir MIF veiklos planą, esant palankiai 

finansinei situacijai; 

11.1.1.7. priemokos už neakademinių pareigų atlikimą; 

11.1.1.8. dėstytojų išeitinės išmokos. 

11.1.2. Studijas aptarnaujančių neakademinių darbuotojų DUF, kurį sudaro: 

11.1.2.1. akademinių reikalų prodekano ir Studijų skyriaus darbuotojų darbo 

užmokestis; 

11.1.2.2. Skaitmeninių tyrimų ir skaičiavimo centro (toliau – STSC) darbuotojų 

darbo užmokestis. 

11.1.3. Išlaidos studijų procesui įgyvendinti reikalingų patalpų ir su jų eksploatacija 

susijusių įrengimų, įrangos, inventoriaus įsigijimui, išlaikymui ir remontui. 

11.1.4. Infrastruktūros mokestis ir išlaidos už komunalines paslaugas pagal MIF 

vykdomoms studijoms priskirtą naudingą plotą. 

11.1.5. STSC ir Studijų skyriaus veiklai reikalingos išlaidos (pagal VU kanclerio įsakymu 

patvirtintą Vilniaus universiteto išlaidų ekonominę klasifikaciją). 

11.1.6. Studentų kelionių kompensacijos (remiantis Vilniaus universiteto Matematikos ir 

informatikos fakulteto studentų išvykų į olimpiadas ir konkursus patirtų išlaidų 

kompensavimo tvarkos aprašu,  patvirtintu MIF tarybos 2019 m. gruodžio 17 d. 

nutarimu Nr. (1.5) 110000-TPN-48). 

11.1.7. Parama VU Studentų atstovybei MIF. 

11.1.8. Stipendijos (Jono Kubiliaus vardinės stipendijos ar kt.). 

11.1.9. MIF studijų reklamos išlaidos: 

11.1.10. Išlaidos spaudiniams, periodiniams leidiniams, skirtiems studijoms. 

11.1.11. MIF bendrųjų išlaidų dalis (pagal Aprašo 3 punktą ir 11.3 papunktį). 

11.2. MIF institutams priskiriamos išlaidos: 

11.2.1. Instituto akademinių darbuotojų DUF, kurį sudaro: 

11.2.1.1. mokslo darbuotojų tarnybinis atlyginimas; dėstytojų tarnybinių atlyginimų 

dalys, grindžiamos III pakopos studijų SML vienetais; 

11.2.1.2. priemokos už vadovavimą administracinio padalinio teisių neturinčiam 

akademiniam dariniui; 

11.2.1.3. priemokos už vadovavimą doktorantūros komitetui ir doktorantūros 

mokyklai; 

11.2.1.4. priemokos už maksimalios SML normos akademiniams darbuotojams (III 

pakopos studijos) viršijimą; 

https://www.vu.lt/site_files/Senatas_Taryba/T-2018/Vilniaus_universiteto_2018-2020_m._strateginis_veiklos_planas_patvirtintas.pdf
https://www.vu.lt/site_files/Senatas_Taryba/T-2018/Vilniaus_universiteto_2018-2020_m._strateginis_veiklos_planas_patvirtintas.pdf
http://mif.vu.lt/lt3/dokumentai/dokumentai/Tarybos/2019/MIF_veiklos_planas_2019-2021.pdf
http://mif.vu.lt/lt3/dokumentai/dokumentai/Tarybos/2019/MIF_Studentu_olimp_islaidu_kompensavimo_tvarkos_aprasas.pdf
http://mif.vu.lt/lt3/dokumentai/dokumentai/Tarybos/2019/MIF_Studentu_olimp_islaidu_kompensavimo_tvarkos_aprasas.pdf
http://mif.vu.lt/lt3/dokumentai/dokumentai/Tarybos/2019/MIF_Studentu_olimp_islaidu_kompensavimo_tvarkos_aprasas.pdf
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11.2.1.5. instituto akademinių darbuotojų premijos už mokslo pasiekimus bei 

mokslo darbuotojų skatinimui už pasiekimus įgyvendinant VU strateginį 

veiklos planą ir MIF veiklos planą, esant palankiai finansinei situacijai; 

11.2.1.6. priemokos už neakademinių pareigų atlikimą; 

11.2.1.7. instituto mokslo darbuotojų išeitinės išmokos. 

11.2.2. Instituto neakademinių darbuotojų DUF. 

11.2.3. Autoriniai atlyginimai pagal instituto inicijuotas autorines sutartis. 

11.2.4. Instituto darbuotojų komandiruočių išlaidos. 

11.2.5. Instituto reprezentacinės išlaidos. 

11.2.6. Išlaidos instituto doktorantų mobilumui. 

11.2.7. Išlaidos instituto darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. 

11.2.8. Išlaidos už instituto naudojamas ryšių paslaugas, transporto išlaidas. 

11.2.9. Išlaidos instituto spaudiniams, periodiniams leidiniams ir leidybai. 

11.2.10. Instituto veiklai reikalingų pastatų bei patalpų ir su jų eksploatacija susijusių 

įrengimų, įrangos, inventoriaus įsigijimas, išlaikymas ir remontas. 

11.2.11. Kitos instituto veiklai reikalingos išlaidos (pagal VU kanclerio įsakymu patvirtintą 

Vilniaus universiteto išlaidų ekonominę klasifikaciją). 

11.2.12. Infrastruktūros mokestis ir komunalinės paslaugos pagal institutui priskirtą 

naudingą plotą. 

11.2.13. MIF bendrųjų išlaidų dalis (pagal Aprašo 3 punktą ir 11.3 papunktį). 

11.3. MIF bendrosios išlaidos: 

11.3.1. MIF neakademinių darbuotojų (išskyrus institutų neakademinius darbuotojus, 

akademinių reikalų prodekaną, Studijų skyriaus ir STSC darbuotojus) (toliau – MIF 

administracija) veiklos išlaidos: 

11.3.1.1. MIF administracijos darbuotojų DUF; 

11.3.1.2. priemokos akademiniams darbuotojams už neakademinių pareigų 

atlikimą; 

11.3.1.3. infrastruktūros mokestis ir išlaidos už komunalines paslaugas pagal MIF 

administracijai priskirtą naudingą plotą; 

11.3.1.4. MIF administracijos darbuotojų komandiruočių išlaidos, išlaidos 

mokymams ir kvalifikacijos kėlimui; 

11.3.1.5. išlaidos už konsultantų ir ekspertų paslaugas; 

11.3.1.6. reprezentacinės ir maitinimo išlaidos; 

11.3.1.7. išlaidos raštinės reikmenims; 

11.3.1.8. išlaidos už ryšių paslaugas, transporto išlaidos. 

11.3.2. Nenumatytos išlaidos bendrai MIF veiklai vykdyti.  

________________________________ 


