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VALANDINIŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. vasario     d. Nr. 
Vilnius

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 43 straipsnio 1 dalies 22 punktu ir siekdamas
užtikrinti tinkamą Vilniaus universiteto tarybos 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. TNP-1 „Dėl
Vilniaus universiteto tarybos 2018 vasario 14 d. nutarimo Nr. T-2018-2-2 „Dėl Vilniaus universiteto
darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ įgyvendinimą: 

1. P a k e i č i u  Vilniaus  universiteto  akademinių  darbuotojų  minimalių  tarnybinių
atlyginimų dydžius, minimalius valandinius įkainius dėstymui ir minimalius valandinius įkainius
moksliniam darbui, patvirtintus Vilniaus universiteto rektoriaus 2017 m. balandžio 20 d. įsakymu
Nr. R-157 „Dėl akademinių darbuotojų darbo užmokesčio pertvarkos įgyvendinimo bei Minimalių
tarnybinių  atlyginimų dydžių  ir  valandinių  įkainių  patvirtinimo“  (kartu  su  Vilniaus  universiteto
rektoriaus 2017 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. R-219, 2017 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. R-488,
2018 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. R-90 ir 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. R-706 pakeitimais)
ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama). 

2. N u s t a t a u ,  kad  šio  įsakymo  1  punktu  pakeisti  Vilniaus  universiteto  akademinių
darbuotojų minimalių  tarnybinių  atlyginimų dydžiai,  minimalūs  valandiniai  įkainiai  dėstymui  ir
minimalūs valandiniai įkainiai moksliniam darbui taikomi nuo 2019 m. vasario 1 d.
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Vilniaus universiteto rektoriaus 
2017 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. R-157
(Vilniaus universiteto rektoriaus 
2019 m. vasario __ d. įsakymo Nr. R-
redakcija)
1 priedas

VILNIAUS UNIVERSITETO AKADEMINIŲ DARBUOTOJŲ MINIMALIŲ TARNYBINIŲ
ATLYGINIMŲ DYDŽIAI, MINIMALŪS VALANDINIAI ĮKAINIAI DĖSTYMUI IR

MINIMALŪS VALANDINIAI ĮKAINIAI MOKSLINIAM DARBUI

Šiuo metu esama 
pareigybė 
(atlyginimo 
kategorija)

Naujas 
pareigybės 
pavadinimas 
nuo 2017 m. 
gegužės 1 d. 
sudaromoms 
sutartims

Naujo pareigybės 
pavadinimo 
rekomenduojamas 
vertinys į anglų k.

Vilniaus 
universiteto
Tarybos 
nustatytas 
tarnybinio 
atlyginimo 
koeficientas

Minimalus1 
tarnybinis 
atlyginimas 
(Eur)

Minimalus1 
valandinis 
įkainis 
dėstymui 
(Eur)

Minimalus1 
valandinis 
įkainis 
moksliniam 
darbui 
(Eur)

Profesorius 
(išskirtinio 
profesoriaus 
atlyginimo 
kategorija) 

Profesorius 
(išskirtinio 
profesoriaus 
atlyginimo 
kategorija)

Distinguished 
professor

1,26-2,52
2690,1-
5380,2

48,46 14,52
Profesorius Profesorius Professor

1,00 2135
Vyriausiasis 
mokslo 
darbuotojas

Vyriausiasis 
mokslo 
darbuotojas

Research professor

Docentas Docentas
Associate
professor

0,79 1686,65 38,29 11,47
Vyresnysis 
mokslo 
darbuotojas

Vyresnysis 
mokslo 
darbuotojas

Senior researcher

Asistentas
(su mokslo 
laipsniu)

Asistentas
Assistant professor

0,63 1345,05 30,53 9,15Mokslo 
darbuotojas
(su mokslo 
laipsniu)

Mokslo 
darbuotojas

Researcher

Asistentas 
(be mokslo 
laipsnio)

Jaunesnysis 
asistentas

Teaching assistant

0,50 1067,50 24,23 7,26

Jaunesnysis 
asistentas
Mokslo 
darbuotojas
(be mokslo 
laipsnio)

Jaunesnysis 
mokslo 
darbuotojas

Research assistant
Jaunesnysis 
mokslo 
darbuotojas
Lektorius
(su mokslo 
laipsniu)

Lektorius
(su mokslo 
laipsniu)

Lecturer 0,56 1195,60 27,14 8,13



Lektorius
(be mokslo 
laipsnio)

Lektorius
(be mokslo 
laipsnio)

0,45 960,75 21,81 6,53

1 Minimalių  tarnybinių  atlyginimų  dydžiai  ir  minimalūs  valandiniai  įkainiai  apskaičiuoti  atsižvelgiant  į  Vilniaus
universiteto  tarybos  (toliau  –  Taryba)  2018  m.  vasario  14  d.  nutarimo  Nr.  T-2018-2-2  „Dėl  Vilniaus  universiteto
darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimais Tarybos  2018 m. gruodžio 19 d. nutarimu
Nr. TN-2018-20 ir 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. TNP-1) 2.1 papunkčiu nustatytą bazinės mėnesinės algos dydį,
lygų 2135 Eur.  Tuo atveju,  jei Taryba Rektoriaus teikimu nustato didesnę kamieninio akademinio padalinio bazinę
mėnesinę algą, kamieninio akademinio padalinio tarnybinio atlyginimo ir valandinių įkainių dydžiai perskaičiuojami. 






















