
TEISĖS INSTITUTO TARYBA

NUTARIMAS Nr. 7

2012 m. lapkričio 9 d.

Vilnius

Vadovaudamasi  Teisės  instituto  įstatais,  patvirtintais  Lietuvos  Respublikos  teisingumo 

ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 102, nauja redakcija patvirtinta 2006 m. birželio 14 

d. įsakymu Nr. 1R-182 (Žin., 2003, Nr. 47-2085; 2006, Nr. 68-2526), bei Teisės instituto Tarybos 

reglamentu,  patvirtintu  2003  m.  birželio  9  d.  Teisės  instituto  tarybos  nutarimu  Nr.  1,  bei 

atsižvelgiant  į  Mokslo  ir  studijų  įstatymą  (Valstybė  žinios,  2009-05-12,  Nr.  54-2140),  Teisės 

instituto Taryba nutaria:

1.  Bendru  sutarimu  pritarti Teisės  instituto  mokslo  darbų  pateikimo  ir  recenzavimo  tvarkos 

projektui ir teikti Instituto direktoriui tvirtinti įsakymu.

2.  Bendru  sutarimu  pakeisti Teisės  instituto  mokslo  darbuotojų  ir  kitų  tyrėjų  pareigybių 

kvalifikacinių reikalavimų aprašo, patvirtinto 2011 m. sausio 31 d. Teisės instituto tarybos nutarimu 

Nr.2, pakeisto ir papildyto 2012 m. vasario 29 d. Teisės instituto tarybos nutarimu Nr. 3 6 ir 7 

punktus ir juos išdėstyti taip:

„6. per paskutinius penkerius metus:

-  vyriausiasis  mokslo  darbuotojas turi  būti  atlikęs  mokslinių  tyrimų,  kurių  rezultatai  būtų 
publikuoti  recenzuojamuose  leidiniuose  ir  ne  mažesnės  nei  15 autorinių  lankų apimties  ir  bent 
penkis iš 3.2 ir 3.3 punktuose išvardytų darbų. 
- vyresnysis mokslo darbuotojas turi būti atlikęs mokslinių tyrimų, kurių rezultatai būtų publikuoti 
recenzuojamuose leidiniuose ir ne mažesnės nei 12 autorinių lankų apimties ir bent dešimt iš 3.2. ir 
3.3 punktuose išvardytų darbų.
- mokslo darbuotojas ir tyrėjas turi būti atlikęs mokslinių tyrimų, kurių rezultatai būtų publikuoti 
recenzuojamuose leidiniuose ir ne mažesnės nei 10 autorinių lankų apimties ir bent penkiolika iš 
3.2. ir 3.3 punktuose išvardytų darbų.
-  jaunesnysis  mokslo  darbuotojas turi  būti  atlikęs  mokslinių  tyrimų,  kurių  rezultatai  būtų 
publikuoti recenzuojamuose leidiniuose ir ne mažesnės nei 5 autorinių lankų apimties ir bent 20 iš 
3.2. ir 3.3 punktuose išvardytų darbų.
7. Reikalavimų atitikimą einamoms per kadenciją atestuojamo asmens pareigoms vertina Komisija, 
atsižvelgiant į šio Aprašo reikalavimus.“



3.  Bendru  sutarimu  pakeisti Konkursų  Teisės  instituto  mokslo  darbuotojų  pareigoms  užimti 

organizavimo  ir  mokslo  darbuotojų  ir  kitų  tyrėjų  atestavimo  tvarkos  aprašo,  patvirtinto Teisės 

instituto  tarybos 2005  m.  lapkričio  17  d.  nutarimu  Nr.4,  pakeisto ir  papildyto Teisės  instituto 

tarybos 2011 m. sausio 31 d. nutarimu Nr.2, Teisės instituto tarybos 2011 m. spalio 18 d. nutarimu 

Nr. 10 ir Teisės instituto tarybos 2012 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. 3, IV skyrių jį išdėstant taip:

„IV. INSTITUTO JAUNESNIŲJŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ, MOKSLO DARBUOTOJŲ, 

VYRESNIŲJŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ IR VYRIAUSIŲJŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ BEI 

KITŲ TYRĖJŲ ATESTAVIMO TVARKA

ATESTAVIMO PASKELBIMAS

31. Asmenys paprastai atestuojami kas 5 metai šio Aprašo nustatyta tvarka. 

32.  Pranešime  apie  mokslo  darbuotojo ar  kito  tyrėjo  atestaciją  nurodomi  dokumentų  padavimo 

terminai ir atestavimo data.

33.  Apie  mokslo  darbuotojo  ar  kito  tyrėjo  atestaciją  gali  paskelbti  Instituto  taryba  Instituto 

direktoriaus ar Instituto skyriaus vadovo argumentuotu rašytiniu teikimu. 

34. Mokslo darbuotojo ar kito tyrėjo atestacija gali būti paskelbta ne anksčiau kaip po vienerių metų 

nuo atitinkamų pareigų ėjimo pradžios. Mokslo darbuotojas ar kitas tyrėjas gali būti atestuojamas ne 

dažniau kaip kartą per metus. 

35.  Mokslo darbuotojui  ar  tyrėjui  du metus  iš  eilės  įvykdžius  mažiau  nei  60 proc.  pagrindinio 

individualaus metinio darbo krūvio, nustatyto vadovaujantis Teisės instituto direktoriaus 2010 m. 

gruodžio 6 d. įsakymu Nr.1T-42 patvirtinta „Pagrindinio ir papildomo darbo krūvio apskaitos ir 

priemokų už papildomą darbo krūvį nustatymo direktoriaus pavaduotojui, moksliniam sekretoriui ir 

mokslo darbuotojams tvarka“, skelbiama neeilinė atestacija.

36. Mokslo darbuotojas ar kitas tyrėjas apie numatomą atestaciją turi būti informuotas ne vėliau 

kaip prieš du mėnesius iki jos.

DOKUMENTŲ PADAVIMAS

37.  Atestuojamieji  pateikia  dokumentus,  patvirtinančius  atestacijai  keliamus  reikalavimus, 

nustatytus Instituto tarybos 2011 m. sausio 31 d. nutarimu Nr.1 Teisės instituto mokslo darbuotojų 

ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše (su vėlesniais pakeitimais).



ATESTUOJAMŲJŲ VERTINIMAS

38. Mokslo darbuotojų ir tyrėjų atestacija užimamoms pareigoms vertinama atsižvelgiant į atitikimą 

Instituto  tarybos  patvirtintiems  atestacijai  keliamiems  kvalifikaciniams  reikalavimams per 

atestuojamąjį laikotarpį ir gebėjimą laiku ir kokybiškai atlikti paskirtas užduotis:

38.1. Komisija  vertindama  atestuojamų  darbuotojų  atitikimą  Instituto  tarybos  patvirtintiems 

atestacijai  keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams per atestuojamąjį  laikotarpį  (iki  70 balų), 

pagal svarbą vertingiausiais laiko tarptautiniu mastu pripažintus mokslo darbus.

38.2. Komisija atestuojamų darbuotojų gebėjimą laiku ir kokybiškai atlikti paskirtas užduotis (iki 30 

balų)  vertina atsižvelgiant į atestuojamų darbuotojų žodinį savo atliktos veiklos  pristatymą bei į 

dokumentus ir informaciją, gautą iš Instituto administracijos.

39. Dirbantiems ne visą darbo laiką (pvz., puse etato, mažesniu darbo krūviu) arba nepilnus metus 

(pvz.,  dėl  ligos,  nemokamų  atostogų,  motinystės/tėvystės  atostogų,  stažuotės,  mokymų  ir  kt.) 

atestuojamo asmens  reikalaujamų atlikti  darbų skaičius  mažinamas  proporcingai  laikui,  kurį  jis 

įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų  nustatytais  pagrindais  buvo  atleistas  nuo  darbo  funkcijų  vykdymo. 

Reikalaujamų atlikti darbų skaičius proporcingai mažinamas taip pat tais atvejais, kai darbuotojas 

atestuojamas  už trumpesnį  laikotarpį  nepraėjus  penkeriems metams nuo jo priėmimo į  pareigas 

konkurso tvarka arba nuo paskutinės atestacijos dienos. 

40. Vertinant darbuotojo indėlį į mokslo sritį, skaičiuojami tik tie darbai, kurie atlikti atstovaujant 

Institutą. Darbai, kurie atlikti atstovaujant kelias institucijas, dalinami iš atstovaujamų institucijų 

skaičiaus. Pateiktoje vertinti kelių autorių publikacijoje atestuojamo darbuotojo konkretus indėlis 

paliekamas vertinti Komisijai.

41. Atestuojamas asmuo, kurio atžvilgiu Komisijos narių vertinimų vidurkis yra ne mažesnis nei 70 

balų. 

42.  Neatestuotas  Instituto  mokslo  darbuotojas  ar  kitas  tyrėjas  atleidžiamas  iš  pareigų  įstatymų 

nustatyta tvarka. 

43.  Atestuotam asmeniui,  kuriam paskelbta  neeilinė  atestacija,  gali  būti  pasiūloma eiti  pareigas 

dirbant  ne visą darbo laiką  ir  nustatant  jam proporcingai  mažesnį  pagrindinį  individualų metinį 

darbo krūvį, vadovaujantis Teisės instituto direktoriaus 2010 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 1T-42 

patvirtinta „Pagrindinio ir papildomo darbo krūvio apskaitos ir priemokų už papildomą darbo krūvį 

nustatymo direktoriaus  pavaduotojui,  moksliniam  sekretoriui  ir  mokslo  darbuotojams tvarka“ 

ir/arba sumažinant darbuotojui nustatytą tarnybinį atlyginimo koeficiento dydį.“



4.  Pasiūlyti  direktoriui  įvertinti,  kad  individualaus  darbo krūvio  nuolatinis  didinimas  gali  turėti 

neigiamą  poveikį  psichologiniam  klimatui  mokslo  darbuotojų  kolektyvui.  Taip  pat  pasiūlyti 

direktoriui apsvarstyti galimybę  numatyti,  kad  minimali metinė publikuotų mokslo darbų apimtis 

nurodoma  ne  imperatyviai  („turi  būti“),  bet  vadovaujantis  dydžiais,  numatytais  Pagrindinio  ir 

papildomo darbo krūvio apskaitos ir priemokų už papildomą darbo krūvį direktoriaus pavaduotojui, 

moksliniam  sekretoriui  ir  mokslo  darbuotojams  nustatymo  tvarkos,  patvirtintos  Teisės  insituto 

direktoriaus  2010 m. gruodžio 6  d.  įsakymu Nr.1T-42, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, 

pakeitimo 4 punkte.

5.  Teisingumo  ministrui  teikti  Gyčio  Andrulionio  kandidatūrą  į  Teisės  instituto  direktoriaus 

pareigas.
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