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SENATAS 

 

NUTARIMAS 
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DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAMS 

 

2022 m. gruodžio 22 d. Nr. 11-12 

Klaipėda 

 

Klaipėdos universiteto senatas, vadovaudamasis Klaipėdos universiteto Statuto 32.13 punktu,  

n u t a r i a: 

1. Pritarti Klaipėdos universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo pakeitimams nuo 

2023 m. sausio 1 d. 

2. Siūlyti Klaipėdos universiteto tarybai, atliekant naujus Klaipėdos universiteto darbuotojų 

darbo užmokesčio tvarkos aprašo pakeitimus, diferencijuoti pastoviosios darbo užmokesčio dalies 

didinimo dydžius. 

 

Senato pirmininkas                                                                             prof. dr. Vaidutis Laurėnas 

 

  



PRITARTA 

KU Senato 2022 m. gruodžio 22 d. 

Nutarimu Nr. 11-12 

Klaipėdos universiteto 

darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos 

aprašo 

3 priedas 

DARBUOTOJŲ PASTOVIOSIOS ATLYGINIMO DALIES KOEFICIENTŲ DYDŽIAI 

1. Pedagoginių ir mokslo darbuotojų pareiginių koeficientų dydžiai. 

Minimali 

koeficiento 

riba* 

Maksimali 

koeficiento 

riba 

Pareigos 

10,0    

20,0 

 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas / Profesorius 

9,0 
Vyresnysis mokslo darbuotojas / Docentas/Stažuotojas po 

doktorantūros 

8,0 Mokslo darbuotojas / Lektorius (su daktaro laipsniu) 

7,5 Lektorius (be daktaro laipsnio) 

7,0 Jaunesnysis mokslo darbuotojas / Asistentas 
* koeficientas gali būti didinamas iki 3 kartų darbuotojams, vykdantiems tarptautinius ir nacionalinius mokslo, studijų ir 

technologinės plėtros programų projektus, užsakomuosius darbus. 

2. Administracijos ir aptarnaujančių darbuotojų pareiginių koeficientų dydžiai. 

Koeficientas 
Pareigos Lygis 

minimalus* vidutinis maksimalus 

28,0 Rektorius 

1 19,0 Prorektorius 

16,0 Vyriausiasis finansininkas 

14,5 
Dekanas/mokslo instituto direktorius/ 

vyriausiasis  buhalteris  

2 
12,5 

Tarnybos vedėjas/Korupcijos prevencijos 

pareigūnas 

10,5 Rektoriaus patarėjas /prodekanas 3 

7,0-12,5 
Laivų darbuotojai, hidrografai,  IT 

darbuotojai 
4 

8,5 9,0 9,5 Skyriaus, projekto  vadovas  

5 

8,0 8,5 9,0 
Centro, laboratorijos vadovas, 

vyriausiasis specialistas 

6,5 7,0 7,5 Vyresnysis specialistas** 6 

5,5 6,0 6,5 Specialistas*** 7 

  5,5 Aukštos kvalifikacijos darbininkas**** 8 

MMA           Darbininkas***** 9 

* koeficientas gali būti didinamas iki 2 kartų darbuotojams, administruojantiems ir vykdantiems tarptautinius ir 

nacionalinius mokslo, studijų ir technologinės plėtros programų projektus, užsakomuosius darbus. 
 



** vyresnysis specialistas: vyresnysis specialistas, vyresnysis vadybininkas, vyresnysis vidaus auditorius, 

vyresnysis buhalteris, vyresnysis ekonomistas, finansininkas,  vyresnysis inžinierius, vyresnysis redaktorius, 

vyresnysis bibliotekininkas, vyresnysis bibliografas, vyresnysis archyvaras, vyresnysis kuratorius, vyresnysis 

koncertmeisteris, vertėjas, psichologas,  – konsultantas, vyresnysis technikas, vyresnysis laborantas, skyriaus 

vedėjas (biblioteka),  vyresnysis metodininkas, atstovas spaudai, kapelionas, rektoriaus/prorektoriaus 

referentas, ūkio skyriaus vedėjas, vyresnysis administratorius. 
 

*** specialistas: specialistas, vadybininkas, inžinierius, inžinierius – chemikas, buhalteris, ekonomistas,  

kuratorius, bibliotekininkas, archyvaras,  fakulteto kabineto, laboratorijos vedėjas, technikas, administratorius, 

referentas, inspektorius, sekretorius,  sporto klubo instruktorius, laborantas, koncertmeisteris, koncertmeisteris-

chormeisteris,  operatorius, režisierius, koordinatorius, praktikos vedėjas (studentų). 

 

****aukštos kvalifikacijos darbininkai: meistras, vairuotojas, mechanizatorius, santechnikas, elektrikas, 

stalius, stalius-dailidė, naras, kopijavimo operatorius. 
 

***** darbininkai: valytojas, apsaugos darbuotojai, budėtojas, kiemsargis, darbininkas, teritorijos 

prižiūrėtojas, želdinių tvarkytojas, sargas.  
 

         Pastaba. Pareigybių sąrašas gali būti  keičiamas, tikslinamas  Rektoriaus  įsakymu. 

 


