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PATVIRTINTA 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto  

mokslo tarybos 2021 m. gegužės 25 d.  

nutarimu Nr. R2-20 

 

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO 

MOKSLININKO EMERITO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininko emerito nuostatai                                   

reglamentuoja Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto (toliau – Instituto) mokslininko emerito 

vardo suteikimo procedūrą, mokslininko emerito dalyvavimą Instituto veikloje ir mokslininko 

emerito išmokos mokėjimą. 

1.2. Nuostatai priimti vadovaujantis šiais teisės aktais: 

– Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. 

1.3. Šiuose nuostatuose vartojama sąvoka:  

mokslininkas emeritas – įstatymuose nustatytą pensinio amžiaus ribą pasiekęs ir su Institutu               

sudarytą darbo sutartį nutraukiantis vyriausiasis mokslo darbuotojas, taip pat buvęs Instituto                    

mokslininkas, kuriems už ypatingus mokslo, meno, kultūrinės ir/ar visuomeninės veiklos                 

nuopelnus Instituto mokslo taryba suteikė mokslininko emerito vardą.  

1.4. Mokslininko emerito vardas gali būti suteiktas pensinį amžių pasiekusiam Instituto 

mokslininkui, ne mažiau kaip 10 metų Institute vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigose aktyviai 

dirbusiam mokslinį darbą, arba pensinį amžių pasiekusiam Instituto mokslininkui už ypatingus 

mokslo, meno, kultūrinės ir/ar visuomeninės veiklos nuopelnus. Mokslininkui emeritui Instituto 

nustatyta tvarka suteikiama galimybė dalyvauti Instituto mokslo ir visuomeninėje, kultūrinėje 

veikloje. 

1.5. Mokslininko emerito vardas gali būti suteikiamas tik tiems asmenims, kurie neturi 

darbo sutarčių su Institutu, kitu juridiniu ar fiziniu asmeniu. 

 

II SKYRIUS 

MOKSLININKO EMERITO VARDO SUTEIKIMAS 

 

2.1. Pateikti kandidatus Instituto mokslo tarybai mokslininko emerito vardui gauti turi 

teisę: 

– Instituto direktorius; 

– Instituto mokslo taryba; 

– Instituto padalinių (skyrių) vadovai protokoliniu sprendimu. 

2.2. Kandidatas į mokslininko emerito vardą turi pateikti šiuos dokumentus: 

– prašymą Instituto direktoriui (žr. Priedą Nr. 1); 

– mokslininko gyvenimo ir akademinės veiklos aprašymą (CV; žr. Priedą Nr. 2); 

– mokslinių darbų sąrašą po disertacijos gynimo (žr. Priedą Nr. 3); 
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– kitus dokumentus, kurie, kandidato nuomone, galėtų būti reikšmingi, priimant sprendimą 

dėl mokslininko emerito vardo suteikimo. 

2.3. Gautus siūlymus svarsto Instituto mokslo taryba savo posėdyje ir priima sprendimą 

dėl mokslininko emerito vardo suteikimo pretendentams. 

2.4. Dėl mokslininko emerito vardo balsuojama slaptai. 

2.5. Instituto mokslo tarybai nusprendus mokslininko emerito vardo nesuteikti, asmuo dėl 

šio vardo suteikimo pakartotinai gali būti teikiamas Instituto mokslo tarybai svarstyti ne anksčiau 

kaip po vienerių metų. 

 

III SKYRIUS 

MOKSLININKO EMERITO DALYVAVIMAS INSTITUTO VEIKLOJE 

 

3.1. Mokslininkas emeritas gali dalyvauti Instituto mokslinėje ir visuomeninėje veikloje: 

– publikuoti mokslinius straipsnius, monografijas, vadovėlius, pranešimus, recenzijas ir 

kitus mokslinius darbus, skaityti mokslo pranešimus konferencijose ir viešas paskaitas su Instituto 

prieskyra; 

– konsultuoti Instituto mokslininkus, doktorantus; 

– stebėtojo teisėmis dalyvauti Instituto (atitinkamo skyriaus) mokslinės veiklos aptarimui 

skirtuose posėdžiuose; 

– nemokamai naudotis Instituto bibliotekos ir archyvų paslaugomis, turėti adresą LLTI 

elektroninio pašto sistemoje. 

3.2. Mokslininkas emeritas už autorinius mokslo darbus gali gauti autorinį atlyginimą 

pagal sutartis su Institutu. 

3.3. Institutas pagal galimybes sudaro sąlygas mokslininkui emeritui naudotis Instituto                

patalpomis ir priemonėmis, informacinėmis paslaugomis. Mokslininkui emeritui gali būti 

suteikiama darbo vieta. 

 

IV SKYRIUS 

MOKSLININKO EMERITO IŠMOKA 

 

4.1. Išmoka Instituto mokslininkui emeritui mokama iš Institutui skirtų Lietuvos                    

Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Mokslininkams emeritams skiriamų išmokų bendrą 

sumą kiekvienais metais siūlo Instituto direktorius, formuodamas bendrą Instituto biudžetą.                       

Mokslininkui emeritui mokamą nustatyto dydžio mėnesinę išmoką tvirtina Instituto mokslo               

taryba. 

4.2. Po mokslininko emerito vardo suteikimo ar darbo sutarties su Institutu nutraukimo 

(jeigu darbo sutartis nutraukiama vėliau nei suteikiamas mokslininko emerito vardas) mėnesinė 

išmoka mokslininkui emeritui pradedama mokėti nuo kito mėnesio pirmos dienos. 

4.3. Jeigu asmuo, kuriam yra mokama mokslininko emerito išmoka, sudaro darbo sutartį 

su Institutu, kitu juridiniu arba fiziniu asmeniu, mokslininko emerito išmokos mokėjimas laikinai, 

kol darbo sutartis bus nutraukta, sustabdomas. Sudaręs sutartį su kitu fiziniu ar juridiniu asmeniu, 

mokslininkas emeritas įpareigojamas pranešti apie tai Institutui. 
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4.4. Mokslininkas emeritas gali atsisakyti mokslininko emerito išmokos. Atsisakymas turi 

būti raštiškas. 

4.5. Mokslininko emerito išmoka už praėjusį mėnesį pervedama einamojo mėnesio darbo 

užmokesčio mokėjimo dienomis į asmens, kuriam ši išmoka paskirta, nurodytą sąskaitą banke. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

5.1. Už Instituto akademinės etikos kodekso pažeidimus Instituto mokslo taryba turi teisę 

sprendimą dėl mokslininko emerito vardo suteikimo konkrečiam asmeniui pripažinti netekusiu 

galios. Nuo tokio sprendimo priėmimo dienos asmuo netenka teisės į mėnesinę mokslininko 

emerito išmoką. 

5.2. Tarp mokslininkų emeritų ir Instituto kylančius etikos ginčus nagrinėja Instituto      

Akademinės etikos komisija. 

5.3. Šie nuostatai, jų pakeitimai ir (ar) papildymai tvirtinami Instituto mokslo tarybos           

nutarimu. 

 

_________________ 


