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Klaipėdos universiteto
Darbuotojų darbo užmokesčio sistemos ir veiklos
vertinimo tvarkos aprašo
3 priedas

DARBUOTOJŲ PASTOVIOSIOS ATLYGINIMO DALIES KOEFICIENTŲ DYDŽIAI
1. Pedagoginių ir mokslo darbuotojų koeficientų dydžiai.

Minimali
koeficiento
riba
8,1
6,5

Maksimali
koeficiento
riba

5,5

13,0

5,0
4,5

Pareigos
Vyriausiasis mokslo darbuotojas / Profesorius
Vyresnysis mokslo darbuotojas / Docentas
Mokslo darbuotojas (su daktaro laipsniu) / Lektorius (su daktaro
laipsniu)
Mokslo darbuotojas (be daktaro laipsnio) / Lektorius (be daktaro
laipsnio)
Jaunesnysis mokslo darbuotojas / Asistentas

2. Administracijos ir aptarnaujančių darbuotojų koeficientų dydžiai.

Koeficientas
minimalus

vidutinis

Pareigos

maksimalus

Lygis

27,0

Rektorius

18,0

Prorektorius

15,0

Vyriausiasis finansininkas

13,0

Dekanas/mokslo instituto direktorius/ vyriausiasis
buhalteris

11,0

Tarnybos vedėjas

2

9,0

Rektoriaus patarėjas /prodekanas

3

Laivo (virš 400 t tonažas) darbuotojai, IT
darbuotojai, projektus administruojantys
darbuotojai

4

5,5-11,5

1

6,5

7,0

7,5

Skyriaus, centro, padalinio, laboratorijos vadovas,
duomenų apsaugos pareigūnas

5

5,0

5,5

6,0

Vyresnysis specialistas*

6

4,0

4,5

5,0

Specialistas**

7

4,0

Aukštos kvalifikacijos darbininkas***

8

Darbininkas****

9

3,5
MMA

* vyresnysis specialistas: vyresnysis specialistas, vyresnysis vadybininkas, vyresnysis vidaus auditorius,
vyresnysis buhalteris, vyresnysis ekonomistas, vyresnysis inžinierius, vyresnysis redaktorius, vyresnysis
bibliotekininkas, vyresnysis bibliografas, vyresnysis archyvaras, vyresnysis koncertmeisteris, vertėjas,
psichologas – konsultantas, vyresnysis laborantas, skyriaus vedėjas (biblioteka), sporto klubo pirmininkas,
meno kolektyvo vadovas, vyresnysis metodininkas, instrumentinės grupės vadovas, šokio grupės vadovas,
atstovas spaudai, kapelionas, rektoriaus/prorektoriaus referentė, jachtos Odisėja kapitonas, laivo „Brabander“
kapitono vyriausiasis padėjėjas, kapitono antrasis padėjėjas, vyriausiasis mechanikas.
** specialistas: specialistas, vadybininkas, inžinierius, inžinierius – chemikas, buhalteris, ekonomistas,
kuratorius, bibliotekininkas, archyvaras, fakulteto kabineto, laboratorijos vedėjas, botaninių kolekcijų
kuratorius, KU miestelio ūkio dalies vedėjas, infrastruktūros eksploatavimo energetikas, fakulteto
administratorius, referentas, inspektorius, sekretorius, fakulteto ūkio skyriaus vedėjas, vyresnysis bendrabučių
administratorius, studijų administratorius, sporto klubo instruktorius, laborantas, koncertmeisteris,
koncertmeisteris-chormeisteris, lokalaus tinklo administratorius, kokybės vadybininkas, kompiuterinės
technikos inžinierius, operatorius, režisierius, studijų koordinatorius, praktikos vedėjas (studentų), plėtros
koordinatorius, kompiuterinės klasės administratorius, jūreivis.
*** aukštos kvalifikacijos darbininkai: meistras, vairuotojas, mechanizatorius, santechnikas, elektrikas,
stalius, stalius-dailidė, naras, kopijavimo operatorius.
**** darbininkai: valytojos, apsaugos darbuotojai, budėtojas, kiemsargis, darbininkas, teritorijos
prižiūrėtojas, želdinių tvarkytojas, sargas.
Pastaba. Pareigybių sąrašas gali būti keičiamas Rektoriaus įsakymu.

