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nutarimu Nr. CMT-1-16
LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRO EMERITŪROS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (toliau – Centras) mokslininko
emerito vardo suteikimo procedūrą, mokslininko emerito dalyvavimą Centro mokslinėje ir kitoje
veikloje.
2. Centro emeritūros nuostatai (toliau – Nuostatai) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo
ir studijų įstatymu ir Centro įstatais.
3. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:
3.1. Mokslininkas emeritas – įstatymuose nustatytą pensinio 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;
3.2. Emeritūros komisija – Mokslo tarybos pirmininko teikimu, Mokslo tarybos nutarimu sudaryta
komisija, svarstanti kandidatų, kuriems siūloma suteikti šiuose Nuostatuose numatytą mokslininko
emerito vardą, kandidatūras ir teikia išvadą Mokslo tarybai.
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II. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI Į MOKSLININKUS EMERITUS
Mokslininko emerito vardas gali būti suteikiamas išėjusiam į pensiją vyriausiajam mokslo
darbuotojui, pasiekusiam išskirtinių mokslo rezultatų, ir atitinkančiam šiuos reikalavimus:
4.1. ne trumpesnis kaip 30 metų mokslininko darbo stažas;
4.2. teikimo metu turi būti ne jaunesnis kaip 65 metų;
4.3. iki išėjimo iš darbo Centre turi būti ėjęs vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas ne mažiau kaip 3
kadencijas iš eilės (įskaitant ir kitu pavadinimu buvusius ir esamus Centro struktūrinius padalinius);
4.4. turi būti nacionaliniu ir tarptautiniu mastu žinomas mokslininkas ir ekspertas (nacionalinių ir / ar
tarptautinių ekspertinių institucijų narys ar ekspertas, tarptautinių organizacijų narys, tarptautiniu
mastu referuojamų mokslo žurnalų redakcijos kolegijų narys, vadovavo tarptautinėms ir /ar aukšto
lygio nacionalinėms mokslinių tyrimų programoms ir projektams, vadovavo ne mažiau kaip 5
sėkmingai disertacijas apgynusiems doktorantams ir kt.);
4.5. išėjęs į pensiją turi nacionaliniu ir tarptautiniu mastu svarbių įsipareigojimų mokslo tyrimų srityje,
yra svarbus užtikrinant tolesnį mokslininkų ugdymą Centre, plėtojant svarbias mokslinių tyrimų
kryptis;
4.6. yra nepriekaištingos reputacijos, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme.
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III. MOKSLININKO EMERITO VARDO SUTEIKIMO PROCEDŪRA
5.
6.
7.

8.

Šiuose Nuostatuose numatytą vardą suteikia Mokslo taryba Emeritūros komisijos teikimu.
Emeritūros komisija sudaroma Mokslo tarybos pirmininko teikimu, Mokslo tarybos nutarimu.
Emeritūros komisiją sudaro nariai pagal pareigas (ex officio) ir Mokslo tarybos skiriami trys skirtingų
Centre plėtojamų mokslinių tyrimų mokslininkai. Emeritūros komisijos nariai pagal pareigas (ex
officio) yra Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojai ir Centro Mokslo tarybos pirmininkas.
Mokslo tarybos pirmininkas ex officio yra Emeritūros komisijos pirmininkas. Mokslo tarybos skirtų
Emeritūros komisijos narių kadencija sutampa su Mokslo tarybos kadencija.
Emeritūros komisija pirmojo posėdžio metu iš Mokslo tarybos skirtų Emeritūros komisijos narių
išrenka pirmininko pavaduotoją ir sekretorių.
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Emeritūros komisijos sprendimai priimami slaptu balsavimu, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip 2/3
Emeritūros komisijos narių. Balsavimo metu kiekvienas narys turi po vieną balsą.
10. Emeritūros Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau nei 2/3 narių.
11. Emeritūros komisijos narai savo valią gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu ar elektroninių ryšių
priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio
asmens tapatybę.
12. Pretendentą, atitinkantį šių nuostatų 4.1–4.6 punktų reikalavimus, mokslininko emerito vardui
suteikti gali siūlyti Centro moksliniai padaliniai, Centro direktorius, Mokslo tarybos nariai. Kartu su
teikimu pridedami dokumentai:
12.1. Centro mokslinio padalinio mokslininkų susirinkimo protokolo išrašas ir teikimas;
12.2. pretendento sutikimas kandidatuoti mokslininko emerito vardui gauti;
12.3. pretendento gyvenimo aprašymas;
12.4. pretendento reikšmingų mokslo darbų sąrašas;
12.5. kiti dokumentai, kurie, kandidato nuomone, galėtų būti reikšmingi priimant sprendimą dėl
mokslininko emerito vardo suteikimo pagal Nuostatų 4 punkto reikalavimus.
13. Emeritūros komisija Mokslo tarybai teikia tik tas kandidatūras, kurios atitinka šiuose Nuostatuose
keliamus reikalavimus. Mokslo tarybai teikiama Emeritūros komisijos išvada dėl kiekvienos
kandidatūros atitikties keliamiems reikalavimams ir dokumentai apie kandidatą, kuriais remiantis
Emeritūros komisija priėmė išvadą.
14. Komisijai priėmus teigiamą išvadą, galutinį nutarimą dėl mokslininko emerito vardo suteikimo
priima Mokslo taryba, jeigu tam slaptu balsavimu pritaria ne mažiau kaip 2/3 visų Mokslo tarybos
narių.
15. Mokslo Tarybai nusprendus mokslininko emerito vardo nesuteikti, asmuo dėl šio vardo suteikimo
pakartotinai gali būti teikiamas Mokslo Tarybai svarstyti ne anksčiau kaip po vienerių metų.
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IV. MOKSLININKO EMERITO TEISĖS IR PAREIGOS
16. Mokslininkas emeritas yra Centro bendruomenės narys.
17. Mokslininkui emeritui sudaromos sąlygos dalyvauti Centro mokslinėje ir kitoje veikloje: suteikiama
darbo vieta, sudaroma galimybė naudotis Centro darbuotojams skirtomis mokslinės informacijos
priemonėmis, dalyvauti Centro darbuotojams skirtuose renginiuose, pagal kompetenciją dalyvauti
mokslinės veiklos aptarimuose ir priimant sprendimus dėl mokslinės veiklos planavimo.
18. Mokslininkas emeritas įsipareigoja garsinti Centro vardą ir jo mokslo pasiekimus, parengtose
mokslinėse publikacijose nurodyti prieskyrą (afiliaciją) Centrui, laikytis Centro akademinės etikos
kodekso ir Centro vidaus tvarkos taisyklių.
19. Mokslininkas emeritas už autorinius mokslo darbus gali gauti autorinį atlyginimą pagal sutartis su
Centru.
20. Mokslininkas emeritas gali gauti Mokslo tarybos nustatyto dydžio mėnesinę išmoką. Mokslininkas
emeritas turi teisę atsisakyti emerito išmokos. Skiriamų išmokų bendrą sumą kiekvienais metais siūlo
Centro direktorius, formuodamas bendrą Centro biudžetą, kurį tvirtina Mokslo Taryba. Sprendimas
dėl išmokos skyrimo ir jos dydžio priimamas kiekvienais metais, atsižvelgiant į Centro finansinę
padėtį.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Už Centro etikos kodekso pažeidimus 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 emerito išmoką.
22. Tarp mokslininkų emeritų ir Centro kylančius ginčus nagrinėja Centro Etikos komisija.
23. Šie nuostatai, jų pakeitimai ir (ar) papildymai tvirtinami Centro Mokslo tarybos nutarimu.
________________
2

