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1 priedas 
 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ, 
VIEŠO KONKURSO BŪDU UŽĖMUSIŲ PAREIGAS, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ IR 

MOKSLINGUMO PRIEMOKŲ NUSTATYMO METODIKA 
 

I. Bendrosios nuostatos 
 

1. Vytauto Didžiojo universiteto pedagoginių ir mokslo darbuotojų, viešo konkurso būdu 
užėmusių pareigas, tarnybinių atlyginimų ir mokslingumo priemokų nustatymo metodika 
(toliau – Metodika) sudaryta vadovaujantis VDU Tarybos patvirtintais VDU darbuotojų 
parinkimo ir vertinimo principais bei VDU dėstytojų ir mokslo darbuotojų neeilinės 
atestacijos tvarka, VDU Senato patvirtintais VDU dėstytojų ir mokslo darbuotojų, 
dirbančių humanitarinių ir socialinių mokslų, fizinių ir biomedicinos mokslų bei 
dėstytojų, dirbančių meno srityje, minimalių kvalifikacinių pareigybių reikalavimų 
aprašais, Konkursų VDU dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti organizavimo 
tvarkos aprašu, VDU dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo organizavimo tvarkos 
aprašu. 
 

2. Pagal šią Metodiką nustatomi dėstytojų ir mokslo darbuotojų, viešo konkurso būdu 
užėmusių pareigas, tarnybinių atlyginimų koeficientai ir mokslingumo priemokos. 
 

3. Mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų tarnybinių atlyginimų koeficientų kitimo ribos 
yra šios: 
4.1. profesoriaus, vyriausiojo mokslo darbuotojo – nuo 23 iki 43 BMA; 
4.2. docento, vyresniojo mokslo darbuotojo – nuo 15 iki 33 BMA; 
4.3. lektoriaus, mokslo darbuotojo, tyrėjo – nuo 13 iki 26 BMA; 
4.4. asistento, jaunesniojo mokslo darbuotojo – nuo 13 iki18 BMA. 
 

4. Tarnybinis atlyginimas apskaičiuojamas 0,965 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
patvirtintos bazinės mėnesinės algos dydžio padauginus iš atitinkamo tarnybinio 
atlyginimo koeficiento. 
 

5. VDU dėstytojų ir mokslo darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientai jų kitimo ribose 
skirstomi į tris lygius: „bazinį“, „vidutinį“ ir „aukštą“ (žr. 1 priedo Lentelę Nr. 1). 

 
6. Už papildomą mokslinę, metodinę ir organizacinę veiklą dėstytojai ir mokslo darbuotojai 

gali būti skatinami mokslingumo priemokomis (žr. 1 priedo Lentelę Nr. 2). 
 

7. Dėstytojų  veikla vertinama pagal šiuos kriterijus: a) mokslinę ar meno produkciją (toliau 
– MP); b) kitą mokslinę ir organizacinę veiklą (toliau – MV); c) didaktinę veiklą (toliau – 
DV).  

 
8. Mokslo darbuotojų veikla vertinama pagal šiuos kriterijus: a) mokslinę produkciją (toliau 

– MP); b) kitą mokslinę ir organizacinę veiklą (toliau – MV).  
 

9. Dėstytojų pedagoginis krūvis tiesiogiai nepriklauso nuo mokslinės produkcijos ir kitos 
mokslinės bei organizacinės veiklos. Rektorato parengtos dėstytojų pedagoginio krūvio 
skaičiuotės tvirtinamos rektoriaus įsakymu. 
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II. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų mokslinės ar meno produkcijos (MP), kitos mokslinės ir 
organizacinės veiklos (MV) ir didaktinės veiklos (DV) apskaita 

 
10. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų visos mokslinės publikacijos ir kita mokslinė produkcija 

(MP), suskirstyta pagal mokslinės ar meno produkcijos rūšis, patalpinama į VDU 
bibliotekos duomenų bazę. Visa mokslinė produkcija įvertinama taškais pagal rektorato 
parengtą universiteto mokslinės ir meno produkcijos rūšių klasifikatorių, patvirtintą 
rektoriaus įsakymu.  
 

11. Kitos mokslinės, organizacinės ir didaktinės veiklos rezultatus dėstytojai ir mokslo 
darbuotojai kiekvienų metų pabaigoje deklaruoja užpildydami individualios veiklos 
lenteles, parengtas rektorato ir patvirtintas rektoriaus įsakymu.  

  
12. Informaciją apie suskaičiuotus dėstytojų ir mokslo darbuotojų paskutinių penkerių metų 

MP, MV ir DV taškų vidurkius universiteto Mokslo tarnyba teikia VDU dėstytojų ir 
mokslo darbuotojų atestacijos komisijai. 

 
III. Tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymas 

 
13. Rekomendacijas rektoriui dėl dėstytojų ir mokslo darbuotojų, viešo konkurso būdu 

užėmusių pareigas, tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo ir mokslingumo 
priemokos skyrimo teikia VDU dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos komisija, 
vadovaudamasi šia Metodika. 
  

14. Dėstytojui ar mokslo darbuotojui, viešo konkurso būdu užėmus pareigas atitinkamose 
pedagoginėse (profesoriaus, docento, lektoriaus, asistento) ar mokslo darbuotojo 
(vyriausiojo mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, 
jaunesniojo mokslo darbuotojo) pareigybėse, nustatomas vienas iš trijų galimų tarnybinio 
atlyginimo koeficiento lygių.  

 
15. Nustatant tarnybinio atlyginimo koeficiento lygį, atsižvelgiama į paskutinių penkerių 

metų taškų vidurkį už MP ir MV.  
 

16. Profesoriams, docentams, vyriausiems ir vyresniems mokslo darbuotojams bei mokslo 
darbuotojams skiriamas tas atlyginimo koeficiento lygis, kurį jie pasiekia pagal savo MP 
ir MV rodiklius. (žr. 1 priedo Lentelę Nr.1).  
 

17. Lektoriams, asistentams ir jaunesniems mokslo darbuotojams tarnybinio atlyginimo 
koeficientas nustatomas pagal apibendrintos veiklos taškus. Fizinių ir biomedicinos 
mokslų srityse taškai skaičiuojami pagal formulę: MP+0,16MV; humanitarinių ir 
socialinių mokslų srityse taškai skaičiuojami pagal formulę: MP+0,2MV. (žr. 1 priedo 
Lentelę Nr.1). 

 
18. Už turimus mokslo laipsnius, pedagoginius vardus ir darbo stažą pridedama pastovioji 

koeficiento dalis pagal užimamas pareigybes (žr. 1 priedo Lentelę Nr.1). 
 

19. Jeigu darbuotojas dirba ir pedagoginio ir mokslo darbuotojo pareigybėse, jo surinkti MP 
ir MV taškai dalinami pareigybėms atsižvelgiant į užimamų etatų dydžius (žr. 1 priedo 
Lentelę Nr.3). 
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20. Darbuotojo tarnybinio atlyginimo koeficientas gali būti pakeistas šiais atvejais: įgijus  
mokslo laipsnį, pedagoginį vardą ar suėjus darbo stažui. Prašymą rektoriaus vardu 
tarnybinio atlyginimo koeficiento perskaičiavimui teikia darbuotojas.    

 
21. Darbuotojo atlyginimo koeficientas gali būti perskaičiuotas atsižvelgiant į paskutinių 

penkerių metų MP ir MV gautų taškų vidurkius, bet ne anksčiau kaip po 3 metų nuo 
kadencijos pradžios arba paskutinės tarnybinio atlyginimo koeficiento perskaičiavimo 
datos. Prašymą rektoriaus vardu atlyginimo koeficiento perskaičiavimui teikia 
darbuotojas. Jį svarsto ir rekomendacijas rektoriui teikia VDU dėstytojų ir mokslo 
darbuotojų atestacijos komisija.   

 
IV. Mokslingumo priemokų prie atlyginimo nustatymas 

 

22. Dėstytojams ir mokslo darbuotojams mokslingumo priemokos nustatomos viešo 
konkurso būdu užėmus pareigas ir perskaičiuojamos kartą per metus pagal paskutinių 
penkerių metų taškų vidurkį už MP, MV ir DV.  
 

23. Dėstytojams ir mokslo darbuotojams mokslingumo priemokos prie atlyginimo 
skaičiuojamos po 5% už kiekvieną pasiektą lygį atskirai pagal MP, MV ir DV (žr. 1 
priedo Lentelę Nr. 2). Bendra mokslingumo priemokų suma negali viršyti 30 %.  

 
24. Rektoratas, remiantis VDU dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos komisijos 

rekomendacijomis, gali siūlyti rektoriui VDU dėstytojus ir mokslo darbuotojus, viešo 
konkurso būdu užėmusius pareigas ir ženkliai viršijančius mokslingumo priemokų 
nustatymo lentelėse mokslinės ar meno produkcijos lygius, skatinti didesnėmis nei 30 % 
mokslingumo priemokomis. 
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1 priedo Lentelė Nr.1 

VDU Dėstytojų ir mokslo darbuotojų, viešo konkurso būdu užėmusių pareigas,  
tarnybinio atlyginimo koeficientų nustatymo lentelės 

 
Fiziniai ir biomedicinos mokslai 

Profesoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo lentelė  

Atlyginimo koeficiento (BMA) lygis ir priedas 
Mokslo produkcija (MP) 

(taškų vidurkis per 5 metus) 
Kita mokslinė veikla (MV) 

(taškų vidurkis per 5 metus) Dr., neturintis ped. prof. v. 
Už pedagoginį 

prof. vardą 
4  16  60  160  24,5 +2  

16,1  26  161  260 30 +2  

26,1 ir daugiau  

 
IR 

 

261 ir daugiau 35,5 +2  

Docento tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo lentelė 
Atlyginimo koeficiento (BMA) lygis ir priedai 

Mokslo produkcija (MP) 
(taškų vidurkis per 5 metus) 

Kita mokslinė veikla (MV) 
(taškų vidurkis per 5 metus) Dr., neturintis 

ped. v. 
Už doc. 
ped. v. 

Už 
pedagoginį 
prof. vardą 

 3  10  30  120  15,6  +1,5 +2  
10,1  17  121  210  20,5  +1,5 +2  

17,1 ir daugiau 

 
IR 

 

211 ir daugiau 25,5  +1,5 +2  
Lektoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo lentelė 

Atlyginimo koeficiento (BMA) priedai 
Apibendrintos veiklos 
 (MP+0.16 MV) taškų 
vidurkis per 5 metus 

Atlyginimo koeficiento
(BMA) lygis Už darbo stažą  

nuo 5 iki 10 m. 
Už darbo stažą  

virš 10 m. (papildomai) 

Už dr. 
mokslo  
laipsnį 

3  15 13,5 +0,5 +0,5 +1.5 
15,1  25 16,5 +0,5 +0,5 +1.5 

25,1 ir daugiau 19,5 +0,5 +0,5 +1.5 
Asistento tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo lentelė 

Apibendrintos veiklos (MP+0,16 MV) taškų 
vidurkis per keturis metus 

Atlyginimo koeficiento (BMA) lygis 

1  6 13,2 

6,1  12 14 

12,1 ir daugiau 15 
Vyriausiojo mokslo darbuotojo tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo lentelė 

Atlyginimo koeficiento (BMA) lygis ir priedas Mokslo produkcija (MP) 
(taškų vidurkis per 5 metus) Neturintis prof. v. Už prof. v. 

14  56  24,5 +2  
56,1  91  30 +2  

91,1 ir daugiau 35,5 +2 
Vyresniojo mokslo darbuotojo tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo lentelė 

Atlyginimo koeficiento (BMA) lygis ir priedai Mokslo produkcija MP 
(taškų vidurkis per 5 metus) Dr., neturintis ped. v. Už docento ped. v. Už prof. ped. v. 

10,5  35  15,6  +1,5  +2  

35,1  60  20,5  +1,5  +2  

60,1 ir daugiau 25,5  +1,5 +2  
Mokslo darbuotojo tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo lentelė 

Atlyginimo koeficiento (BMA) lygis ir priedai Mokslo produkcija (MP) 
(taškų vidurkis per 5 metus) Neturintis mokslo l. ir ped. v. Už dr. mokslo laipsnį Už docento ped. v. 

5  19 13,5 +1 +1,5 
19,1  32 16,5 +1 +1,5 

  32,1 ir daugiau 19,5 +1 +1,5 
Jaunesniojo mokslo darbuotojo tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo lentelė 

Apibendrintos veiklos (MP+0,16 MV)  
taškų vidurkis per 5 metus 

Atlyginimo koeficiento (BMA) lygis 

3,5  21 13,2 

21,1  42 14 

42,1 ir daugiau 15 
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1 priedo Lentelė Nr.1 

VDU Dėstytojų ir mokslo darbuotojų, viešo konkurso būdu užėmusių pareigas,  
tarnybinio atlyginimo koeficientų nustatymo lentelės 

 

 
Humanitariniai ir socialiniai mokslai 

Profesoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo lentelė 

Atlyginimo koeficiento (BMA) lygis ir priedas 
Mokslo produkcija (MP) 

(taškų vidurkis per 5 metus) 
Kita mokslinė veikla (MV) 

(taškų vidurkis per 5 metus) Dr., neturintis ped. 
prof. v. 

Už pedagoginį prof. 
vardą 

6  18  60  160  24,5 +2  

18,1  28  161  260 30 +2 

28,1 ir daugiau  

 
IR 

 

261 ir daugiau 35,5 +2 

Docento tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo lentelė 
Atlyginimo koeficiento (BMA) lygis ir priedai Mokslo produkcija (MP) 

(taškų vidurkis per 5 
metus) 

Kita mokslinė veikla (MV) 
(taškų vidurkis per 5 metus) Dr., neturintis 

ped. v. 
Už doc. ped. 

v. 
Už pedagoginį 

prof. vardą 

4  13  30  120  15,6  +1,5 +2  
13,1  20  121  210  20,5  +1,5 +2  

20,1 ir daugiau 

 
IR

 

211 ir daugiau 25,5  +1,5 +2  
Lektoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo lentelė 

Atlyginimo koeficiento (BMA) priedai Apibendrintos veiklos 
(MP+0.2 MV) taškų 
vidurkis per 5 metus 

Atlyginimo 
koeficiento 

(BMA) lygis 
Už darbo stažą  
nuo 5 iki 10 m. 

Už darbo stažą  
virš 10 m. (papildomai) 

Už dr. mokslo  
laipsnį 

4  18 13,5 +0,5 +0,5 +1.5 
18,1  30 16,5 +0,5 +0,5 +1.5 

30,1 ir daugiau 19,5 +0,5 +0,5 +1.5 
Asistento tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo lentelė 

Apibendrintos veiklos (MP+0,2 MV) taškų 
vidurkis per keturis metus 

Atlyginimo koeficiento (BMA) lygis 

2  8 13,2 

8,1  16 14 

16,1 ir daugiau 15 
Vyriausiojo mokslo darbuotojo tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo lentelė 

Atlyginimo koeficiento (BMA) lygis ir priedas Mokslo produkcija (MP) 
(taškų vidurkis per 5 metus) Neturintis prof. v. Už prof. v. 

21  63  24,5 +2  
63,1  98  30 +2  

98,1 ir daugiau 35,5 +2  
Vyresniojo mokslo darbuotojo tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo lentelė 

Atlyginimo koeficiento (BMA) lygis ir priedai Mokslo produkcija MP 
(taškų vidurkis per 5 metus) Dr., neturintis ped. v. Už docento ped. v. Už prof. ped. v. 

14  46  15,6  +1,5  +2  

46,1  70  20,5  +1,5  +2  

70,1 ir daugiau 25,5  +1,5  +2  
Mokslo darbuotojo tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo lentelė 

Atlyginimo koeficiento (BMA) lygis ir priedai Mokslo produkcija (MP) 
(taškų vidurkis per 5 metus) Neturintis mokslo l. ir ped. v. Už dr. mokslo laipsnį Už docento ped. v. 

7  22 13,5 +1 +1,5 
22,1  41 16,5 +1 +1,5 

41,1 ir daugiau 19,5 +1 +1,5 
Jaunesniojo mokslo darbuotojo tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo lentelė 

Apibendrintos veiklos (MP+0,2 MV)  
taškų vidurkis per 5 metus 

Atlyginimo koeficiento (BMA) lygis 

7  28 13,2 

28,1  56 14 

56,1 ir daugiau 15 
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1 priedo Lentelė Nr.2 

VDU Dėstytojų ir mokslo darbuotojų, viešo konkurso būdu užėmusių pareigas,  
mokslingumo priemokų nustatymo lentelės 

 
Fiziniai ir biomedicinos mokslai 

 
Mokslingumo priemokos už MP, MV ir DV sumuojamos po 5 proc.  

Profesoriaus mokslingumo priemokų nustatyto lentelė 

Eil.
Nr. 

Mokslo produkcija (MP) 
(taškų vidurkis per 5 metus) 

Eil.
Nr. 

Kita mokslinė veikla (MV) 
(taškų vidurkis per 5 metus) 

Eil.
Nr. 

Didaktinė veikla (DV)  
(taškų vidurkis per 5 metus) 

1 37  47 1 360  460 1 50  80 
2 47,1  57 2 461  560 2 81  110 
3 57,1  67 3 561  660 3 111  140 
4 67,1  77 4 661  760 4 141  170 
5 77,1  87 5 761  860 5 171  210 
6 87,1 ir daugiau 6 861 ir daugiau 6 211 ir daugiau 

Docento mokslingumo priemokų nustatyto lentelė 

Eil.
Nr. 

Mokslo produkcija (MP) 
(taškų vidurkis per 5 metus) 

Eil.
Nr. 

Kita mokslinė veikla (MV) 
(taškų vidurkis per 5 metus) 

Eil.
Nr. 

Didaktinė veikla (DV)  
(taškų vidurkis per 5 metus) 

1 27  34 1 300  390 1 30  60 
2 34,1  41 2 391  480 2 61  90 
3 41,1  48 3 481  570 3 91  120 
4 48,1  55 4 571  660 4 121 150 
5 55,1  62 5 661  750 5 151  180 
6 62,1 ir daugiau 6 751 ir daugiau 6 181 ir daugiau 

 
Mokslingumo priemokos už MP ir MV sumuojamos po 5 proc.  

Vyriausiojo mokslo darbuotojo mokslingumo priemokų nustatyto lentelė 

Eil.
Nr. 

Mokslo produkcija (MP) 
(taškų vidurkis per 5 metus) 

Eil.
Nr. 

Kita mokslinė veikla (MV) 
(taškų vidurkis per 5 metus) 

1 121  151 1 360  460 
2 151,1  181 2 461  560 
3 181,1  210 3 561  660 
4 210,1  240 4 661  760 
5 240,1  270 5 761  860 
6 270,1 ir daugiau 6 861 ir daugiau 

Vyresniojo mokslo darbuotojo mokslingumo priemokų nustatyto lentelė 

Eil.
Nr. 

Mokslo produkcija (MP) 
(taškų vidurkis per 5 metus) 

Eil.
Nr. 

Kita mokslinė veikla (MV) 
(taškų vidurkis per 5 metus) 

1 80  100 1 300  390 
2 100,1  120 2 391  480 
3 120,1  140 3 481  570 
4 140,1  160 4 571  660 
5 160,1  180 5 661  750 
6 180,1 ir daugiau 6 751 ir daugiau 

Mokslo darbuotojo mokslingumo priemokų nustatyto lentelė 

Eil.
Nr. 

Mokslo produkcija (MP) 
(taškų vidurkis per 5 metus) 

Eil.
Nr. 

Kita mokslinė veikla (MV) 
(taškų vidurkis per 5 metus) 

1 47  62 1 110  200 
2 62,1  77 2 201  290 
3 77,1  92 3 291  380 
4 92,1  107 4 381  470 
5 107,1  122 5 471  560 
6 122,1 ir daugiau 6 561 ir daugiau 
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1 priedo Lentelė Nr.2 

VDU Dėstytojų ir mokslo darbuotojų, viešo konkurso būdu užėmusių pareigas,  
mokslingumo priemokų nustatymo lentelės 

 
 

Humanitariniai ir socialiniai mokslai 
 

Mokslingumo priemokos už MP, MV ir DV sumuojamos po 5 proc.  
Profesoriaus mokslingumo priemokų nustatyto lentelė 

Eil. 
Nr. 

Mokslo produkcija (MP) 
(taškų vidurkis per 5 metus) 

Eil. 
Nr. 

Kita mokslinė veikla (MV) 
(taškų vidurkis per 5 metus) 

Eil. 
Nr. 

Didaktinė veikla (DV)  
(taškų vidurkis per 5 metus) 

1 39  49 1 360  460 1 50  80 
2 49,1  59 2 461  560 2 81  110 
3 59,1  69 3 561  660 3 111  140 
4 69,1  79 4 661  760 4 141  170 
5 79,1  89 5 761  860 5 171  210 
6 89,1 ir daugiau 6 861 ir daugiau 6 211 ir daugiau 

Docento mokslingumo priemokų nustatyto lentelė 

Eil. 
Nr. 

Mokslo produkcija (MP) 
(taškų vidurkis per 5 metus) 

Eil. 
Nr. 

Kita mokslinė veikla (MV) 
(taškų vidurkis per 5 metus) 

Eil. 
Nr. 

Didaktinė veikla (DV)  
(taškų vidurkis per 5 metus) 

1 30  37 1 300  390 1 30  60 
2 37,1  44 2 391  480 2 61  90 
3 44,1  51 3 481  570 3 91  120 
4 51,1  58 4 571  660 4 121 150 
5 58,1  65 5 661  750 5 151  180 
6 65,1 ir daugiau 6 751 ir daugiau 6 181 ir daugiau 

 
Mokslingumo priemokos už MP ir MV sumuojamos po 5 proc.  

Vyriausiojo mokslo darbuotojo mokslingumo priemokų nustatyto lentelė 

Eil. 
Nr. 

Mokslo produkcija (MP) 
(taškų vidurkis per 5 metus) 

Eil. 
Nr. 

Kita mokslinė veikla (MV) 
(taškų vidurkis per 5 metus) 

1 128  158 1 360  460 
2 158,1  188 2 461  560 
3 188,1  218 3 561  660 
4 218,1  248 4 661  760 
5 248,1  278 5 761  860 
6 278,1 ir daugiau 6 861 ir daugiau 

Vyresniojo mokslo darbuotojo mokslingumo priemokų nustatyto lentelė 

Eil. 
Nr. 

Mokslo produkcija (MP) 
(taškų vidurkis per 5 metus) 

Eil. 
Nr. 

Kita mokslinė veikla (MV) 
(taškų vidurkis per 5 metus) 

1 90  110 1 300  390 
2 110,1  130 2 391  480 
3 130,1  150 3 481  570 
4 150,1  170 4 571  660 
5 170,1  190 5 661  750 
6 191,1 ir daugiau 6 751 ir daugiau 

Mokslo darbuotojo mokslingumo priemokų nustatyto lentelė 

Eil. 
Nr. 

Mokslo produkcija (MP) 
(taškų vidurkis per 5 metus) 

Eil. 
Nr. 

Kita mokslinė veikla (MV) 
(taškų vidurkis per 5 metus) 

1 56  76 1 110  200 
2 76,1  96 2 201  290 
3 96,1  116 3 291380 
4 116,1  136 4 381  470 
5 136,1  156 5 471  560 
6 156,1 ir daugiau 6 561 ir daugiau 

 
 
 
 
 



3/3 
1 priedo Lentelė Nr.2 

VDU Dėstytojų ir mokslo darbuotojų, viešo konkurso būdu užėmusių pareigas,  
mokslingumo priemokų nustatymo lentelės 

Fiziniai ir biomedicinos mokslai 
Mokslingumo priemokos už apibendrintos veiklos (MP+0.16 MV) taškus ir DV sumuojamos po 5 proc. 

Lektoriaus mokslingumo priemokų nustatyto lentelė 
Eil. 
Nr. 

Apibendrintos veiklos (MP+0.16 MV) taškų 
vidurkis per 5 metus 

Eil. 
Nr. 

Didaktinė veikla (DV)  
(taškų vidurkis per 5 metus) 

1 35  45 1 15  40 
2 45,1  55 2 41  65 
3 55,1  65 3 66  90 
4 65,1  75 4 91  115 
5 75,1  85 5 116  140 
6 85,1 ir daugiau 6 141 ir daugiau 

Asistento mokslingumo priemokų nustatyto lentelė 
Eil. 
Nr. 

Apibendrintos veiklos (MP+0.16 MV) taškų 
vidurkis per 5 metus 

Eil. 
Nr. 

Didaktinė veikla (DV)  
(taškų vidurkis per 5 metus) 

1 18  24 1 10  30 
2 24,1  30 2 31  50 
3 30,1  36 3 51  70 
4 36,1  142 4 71  90 
5 142,1  148 5 91  110 
6 148,1 ir daugiau 6 111 ir daugiau 

Mokslingumo priemoka už apibendrintos veiklos (MP+0.16 MV) taškus 
Jaunesniojo mokslo darbuotojo mokslingumo priemokų nustatyto lentelė 

Eil. 
Nr. Apibendrintos veiklos (MP+0.16 MV) taškų vidurkis per 5 metus 

1 63  84 
2 84,1 105 
3 105,1 126 
4 126,1  147 
5 147,1  168 
6 168,1 ir daugiau 

Humanitariniai ir socialiniai mokslai 
Mokslingumo priemokos už apibendrintos veiklos (MP+0,2 MV) taškus ir DV sumuojamos po 5 proc. 

Lektoriaus mokslingumo priemokų nustatyto lentelė 
Eil. 
Nr. 

Apibendrintos veiklos (MP+0,2 MV) taškų 
vidurkis per 5 metus 

Eil. 
Nr. 

Didaktinė veikla (DV)  
(taškų vidurkis per 5 metus) 

1 42  54 1 15  40 
2 54,1  66 2 41  65 
3 66,1  78 3 66  90 
4 78,1  90 4 91  115 
5 90,1  102 5 116  140 
6 102,1 ir daugiau 6 141 ir daugiau 

Asistento mokslingumo priemokų nustatyto lentelė 
Eil. 
Nr. 

Apibendrintos veiklos (MP+0,2 MV) taškų 
vidurkis per 5 metus 

Eil. 
Nr. 

Didaktinė veikla (DV)  
(taškų vidurkis per 5 metus) 

1 24  32 1 10  30 
2 32,1  40 2 31  50 
3 40,1  48 3 51  70 
4 48,1  56 4 71  90 
5 56,1  64 5 91  110 
6 64,1 ir daugiau 6 111 ir daugiau 
Mokslingumo priemoka už apibendrintos veiklos (MP+0,2 MV) taškus sumuojama po 5 proc. 

Jaunesniojo mokslo darbuotojo mokslingumo priemokų nustatyto lentelė 
Eil. 
Nr. Apibendrintos veiklos (MP+0,2 MV) taškų vidurkis per 5 metus 

1 84  112 
2 112,1  140 
3 140,1  168 
4 168,1  196 
5 196,1  224 
6 224,1 ir daugiau 

 



1 priedo Lentelė Nr. 3 

     
Darbuotojo, dirbančio ir pedagoginio ir mokslo darbuotojo pareigose,  

MP ir MV taškų dalinimas pareigybėms pagal užimamą etatą 
 

 P* M P M P M P M P M
Etato dalys 1 0 0,75 0,25 0,5 0,5 0,25 0,75 0 1 
Mokslinės produkcijos (MP) 
dalis etatui 

1 0 0,5 0,5 0,3 0,7 0,1 0,9 0 1 

Kitos mokslinės veiklos (MV) 
dalis etatui 

1 0 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 0 1 

*P – pedagoginio etato dydis, M – mokslo darbuotojo etato dydis 
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