
 
Informacija apie Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės 

nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu . 
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos tarnautojų 

vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis* 

 
 

Pareigybės 
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2022 m. I ketvirtis* 

 

2022 m. II ketvirtis** 
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Direktorius 1 3340 1 3007 1 3549     
VT tarnautojas 1 2106 1 2109 1 2391     

 

Paaiškinimai:  

* Pareiginės algos bazinis dydis nuo 2020 m. sausio 1 d. – 176,00 Eur.              *2022 I ketv. iki 5 mėn. : skirta priemoka už papildomų užduočių vykdymą 

* Pareiginės algos bazinis dydis nuo 2021 m. sausio 1 d. – 177,00 Eur.              *2022 I ketv. vadovo vidurkiui neigiamos įtakos turėjo nedarbingumas. 

* Pareiginės algos bazinis dydis nuo 2022 m. sausio 1 d. – 181,00 Eur.                **2022 II ketv. VT tarnautojo vidurkiui teigiamos įtakos turėjo priemoka už papildomas užduotis. 

 

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 
mėnesinis vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis* 
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2022 m. I ketvirtis* 
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Paaiškinimai: 

* Pareiginės algos bazinis dydis nuo 2020 m. sausio 1 d. – 176,00 Eur. 

* Pareiginės algos bazinis dydis nuo 2021 m. sausio 1 d. – 177,00 Eur. 

* Pareiginės algos bazinis dydis nuo 2022 m. sausio 1 d. – 181,00 Eur.  

 

*2022 I ketv. neigiamos įtakos vidurkiui turėjo: 1)nedarbingumas 2) kintamosios dalies 

nepaskyrimas dėl neigiamo metinio vertinimo.  

**2022 II ketv   teigiamos įtakos  vidurkiui turėjo: 1) priemokos už papildomų užduočių 

vykdymą. 2) priemokos už padidintą darbo krūvį.               

 


