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LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO EMERITŪROS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lietuvos socialinių mokslų centro (toliau – Centras) emeritūros nuostatai (toliau – 

Nuostatai) nustato Mokslininko emerito vardo (statuso) suteikimo sąlygas, tvarką, emerito išmokos 

mokėjimą, dalyvavimo mokslinėje ir kitoje veikloje garantijas. 

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos: 

2.1. Mokslininkas emeritas – įstatymuose nustatytą senatvės pensijos amžiaus ribą pasiekęs ir 

su Centru sudarytą darbo sutartį nutraukęs mokslininkas, kuriam už ypatingus mokslo ir veiklos 

nuopelnus Centro Mokslo taryba (toliau – Mokslo taryba) suteikė Mokslininko emerito vardą 

(statusą);  

2.2. Emeritūros komisija – Mokslo tarybos nutarimu sudaryta komisija, kuri svarsto kandidatų, 

kuriems siūloma suteikti šiuose Nuostatuose numatytą Mokslininko emerito vardą (statusą), 

kandidatūras ir pateikia išvadas Mokslo tarybai.  

 

II. MOKSLININKO EMERITO VARDO (STATUSO) SUTEIKIMO TVARKA 

3. Nuostatuose numatytą vardą (statusą) suteikia Mokslo taryba Emeritūros komisijos 

teikimu. 

4. Pretendentas, norintis, kad jam būtų suteiktas Nuostatuose numatytas vardas (statusas), 

pasibaigus darbo santykiams ir ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo darbo santykių pasibaigimo pateikia 

savo prašymą ir dokumentus Direktoriui dėl procedūrų organizavimo. Prašymą ir dokumentus 

nagrinėja Emeritūros komisija (toliau – Komisija): 

4.1. Komisiją sudaro 9 nariai, iš kurių 6 nariai yra pagal pareigas ir 3 skirtingų Centre 

plėtojamų mokslo krypčių (Ekonomikos, Sociologijos ir Teisės) nariai, kuriuos iki kadencijos 

pabaigos skiria Mokslo taryba; 

4.2. Komisijos nariai pagal pareigas yra Direktorius, Centro direktoriaus pavaduotojas mokslui, 

Ekonomikos ir kaimo vystymo, Sociologijos bei Teisės institutų vadovai ir Centro Mokslo 

tarybos pirmininkas, kuris yra Emeritūros komisijos pirmininkas.  

            5. Komisijos posėdžius inicijuoja Komisijos pirmininkas, Direktorius arba jo įgaliotas asmuo.  

            6. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta visų Komisijos narių balsų 

dauguma. Komisija posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma gali nuspręsti, kad sprendimas 
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priimamas slaptu balsavimu. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau nei 

pusė jos narių. 

              7. Komisija Mokslo tarybai teikia tik tas kandidatūras, dėl kurių atitikties Nuostatuose 

keliamiems reikalavimams Komisija priėmė teigiamą išvadą. Mokslo tarybai teikiama Komisijos 

išvada dėl kiekvienos kandidatūros atitikties keliamiems reikalavimams ir dokumentai apie kandidatą, 

kuriais vadovaujantis Komisija priėmė išvadą.  

 8. Mokslo tarybos nutarimas suteikti Mokslininko emerito vardą (statusą) priimamas atviru 

balsavimu, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė visų posėdyje dalyvaujančių Mokslo tarybos 

narių. 

 

III. MOKSLININKO EMERITO VARDO (STATUSO) SUTEIKIMO IR DALYVAVIMO 

INSTITUTO VEIKLOJE SĄLYGOS 

               9. Pretendentas, kuris prašo suteikti Mokslininko emerito vardą (statusą), turi turėti ne 

trumpesnį kaip 30 metų mokslininko darbo stažą, iš kurių ne mažiau kaip 15 metų vyriausiojo mokslo 

darbuotojo pareigose Centre (įskaitant ir laikotarpius iki mokslo įstaigoms susijungus į LSMC).  

              10. Pretendentas pateikia šiuos dokumentus: 

  10.1. prašymą (1 priedas); 

  10.2. mokslinės ir akademinės veiklos bei atlikto indėlio į institucijos plėtotę apžvalgą, 

pasirašytą Centro instituto vadovo; 

 10.3. gyvenimo aprašymą (curriculum vitae); 

 10.4. visų mokslinių publikacijų sąrašą, patvirtintą mokslinio sekretoriaus (2 priedas); 

 10.5. kitus papildomus dokumentus, patvirtinančius pretendento nuopelnus ir pripažinimą. 

             11. Komisija, pritarusi kandidatūrai Mokslininko emerito vardui (statusui) suteikti, 

kandidatūrą pateikia Mokslo tarybai. Kartu su Komisijos posėdžio protokolo išrašu Mokslo tarybai 

pateikiami visi dokumentai, nurodyti Nuostatų 10 punkte. 

             12. Sprendimą dėl Mokslininko emerito vardo (statuso) suteikimo Mokslo taryba priima trejų 

metų kadencijai. Pasibaigus Mokslininko emerito kadencijai, asmuo gali kreiptis dėl antrosios 

kadencijos.  

            13. Mokslo tarybos pirmininko ir Centro direktoriaus pasirašytas Mokslininko emerito vardo 

(statuso) pažymėjimas įteikiamas Mokslo tarybos posėdyje. 

            14. Mokslininko emerito teisės: 

14.1. savanoriškai dalyvauti Centro mokslinėje veikloje; 

14.2. nemokamai naudotis Centro informacinėmis paslaugomis ir kita Centro infrastruktūra; 

14.3. Mokslininkui emeritui gali būti suteikiama darbo vieta.  
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            15. Mokslininkui emeritui išsaugomas Centro elektroninio pašto adresas. Jo pavardė įrašoma į 

kontaktų sąrašą, jis gauna Centro naujienas, kviečiamas į Centro bendruomenės renginius, gali būti 

įtrauktas į komitetų ir komisijų veiklą. Į Mokslininką emeritą gali būti kreipiamasi dėl konsultacijų.  

            16. Mokslininko emerito pareigos: 

16.1. garsinti Centro vardą ir jo mokslo pasiekimus; 

16.2. Emerito kadencijos metu publikuotų mokslo darbų prieskyroje nurodyti Centrą; 

16.3. laikytis Centro akademinės etikos kodekso. 

            17. Mokslininkui emeritui mokama Mokslininko emerito mėnesinė išmoka (toliau – išmoka), 

kurios jis pretenduodamas ar vėliau turi teisę atsisakyti.  

            18. Išmokos dydis, atsižvelgiant į Centro finansines galimybes, kiekvieniems metams 

nustatomas atskiru Mokslo tarybos nutarimu pirmajame tų metų posėdyje. Mokslo taryba gali tokį 

sprendimą priimti deleguoti Direktoriui. Išmokos Centro mokslininkams emeritams mokamos iš 

konkretaus instituto lėšų, kuriame dirbo šis asmuo.  

            19. Mokslininkui emeritui mėnesinė išmoka pradedama mokėti nuo kito, po Mokslininko 

emerito vardo (statuso) suteikimo datos, mėnesio. 

            20. Informacija apie Mokslininko emerito vardo (statuso) suteikimą ar panaikinimą saugoma 

Centre, įregistravus Mokslininką emeritą Centro personalo apskaitos duomenų bazėje. 

            21. Mokslininko emerito vardas (statusas) gali būti panaikintas: 

            21.1. jeigu asmuo pažeidžia šių Nuostatų 16.2 ir (ar) 16.3 punkto nuostatas; 

            21.2. asmens prašymu. 

            22. Gavęs informacijos apie galimus pažeidimus, Instituto vadovas, kuriame veikia 

Mokslininkas emeritas, apie galimus Mokslininko emerito dalyvavimo Centro veikloje sąlygų 

pažeidimus turi pranešti Direktoriui. Direktorius inicijuoja tyrimą, kurio rezultatus pateikia Komisijai. 

Komisija išvadą apie padarytus pažeidimus teikia Mokslo tarybai, siūlydama panaikinti Mokslininko 

emerito vardą (statusą).  

           23. Mokslo taryba slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma nusprendžia apie vardo (statuso) 

panaikinimą arba nepanaikinimą, nutarimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip pusė 

visų posėdyje dalyvaujančių Mokslo tarybos narių. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

           24. Nuostatai atnaujinami pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems šios srities teisinius 

santykius, bei kitais atvejais Mokslo tarybos ar Centro administracijos iniciatyva. 

   __________________________ 
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1 priedas 

 

 

LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRAS  

 

________________________________________INSTITUTAS 
(Instituto pavadinimas) 

 

_______________________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 

 

 

 

Lietuvos socialinių mokslų centro 

direktoriui  

 

 

P R A Š Y M A S 

_______________ 
(data) 

Vilnius 

 

  

Prašau inicijuoti procedūras dėl Lietuvos socialinių mokslų centro Mokslininko emerito 

vardo (statuso) man suteikimo. 

Įsipareigoju Emerito kadencijos metu publikuotų mokslo darbų, jei tokių bus, prieskyroje 

nurodyti Centrą. 

Pretenduodamas į Mokslininko emerito vardą (statusą), atsisakau Mokslininko emerito 

mėnesinės išmokos (įrašoma arba neįrašoma pagal kandidato pasirinkimą). 

  

     

Pridedama: 

  

1. Gyvenimo aprašymas (curriculum vitae); 

2. Mokslinės ir akademinės veiklos bei atlikto indėlio į institucijos plėtotę apžvalga, pasirašyta 

Centro instituto vadovo; 

3. Visų mokslinių publikacijų sąrašas, patvirtintas mokslinio sekretoriaus;   

4. Kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento į emerito vardą (statusą) nuopelnus ir pripažinimą. 

 

 

 

 

   ____________________________________________ 
            (vardas, pavardė, parašas) 
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2 priedas 

 

____________________________________________________________ 
(mokslo laipsnis, mokslininko vardas, pavardė) 

 

MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ 

S Ą R A Š A S  

 

Po daktaro disertacijos gynimo  

19..... – 20.... m.  

 

(pradedant nuo naujausių publikacijų, pvz.: 2021 m., 2020 m., 2019 m. ir t. t.) 

 

 

MONOGRAFIJOS, MOKSLO STUDIJOS,  

parengtos ne daktaro disertacijos pagrindu 

 

• išleistos tarptautinių leidyklų 

• išleistos kitų leidyklų 

 

 

MONOGRAFIJŲ, KNYGŲ SKYRIAI 

 

• išleisti  tarptautinių leidyklų 

• išleisti kitų leidyklų 

 

 

REIKŠMINGOS MOKSLO ŠALTINIŲ PUBLIKACIJOS 

 

 

MOKSLO STRAIPSNIAI recenzuojamuose mokslo leidiniuose: 

 

• referuojamose duomenų bazėse „Clarivate Analytics Web of Science“ ir (ar) SCOPUS ir 

turinčiuose citavimo indeksą 

• referuojamose duomenų bazėse „Clarivate Analytics Web of Science“ ir (ar) SCOPUS ir 

neturinčiuose citavimo indekso 

• referuojamose kitose duomenų bazėse 

• kituose mokslo leidiniuose 

 

Mokslininkas                     _________________ 
               (vardas, pavardė)                        (parašas, data)   
 

 

Tvirtinu: 

Mokslinis sekretorius                              _________________ 
                                   (vardas, pavardė)                    (parašas, data)   


