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PATVIRTINTA 

Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos  
2022 m. spalio 26 d. protokolo 

Nr. MT-5 nutarimu.  
ĮSIGALIOJA nuo 2023 m. sausio 1 d. 

 
 
 

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO 
MOKSLO DARBUOTOJŲ 

DARBO PLANAVIMO IR VERTINIMO 
TVARKOS APRAŠAS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1. Šiuo aprašu nustatoma Lietuvių kalbos institute (toliau – Institutas) dirbamų mokslo 

tiriamųjų bei taikomųjų ir eksperimentinės plėtros darbų planavimo ir vidinio vertinimo 
tvarka. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų 
institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo aprašu1; toliau 
– Išorinio vertinimo aprašas), Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų 
pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašu2, Instituto įstatais (2009-12-23 Nr. 
1797) ir atsižvelgiant į Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių 
reikalavimų, konkursų mokslo darbuotojų pareigoms eiti ir atestavimo aprašą3.  

 
II SKYRIUS 

DARBO PLANAVIMAS 
 
3. Individuali mokslininko (tyrėjo) veikla turi atitikti Instituto strategiją ir būti suderinta 

su padalinio (ar kelių padalinių) mokslinės veiklos planais. 
4. Mokslininko (tyrėjo) darbas planuojamas, orientuojantis į konkrečius rezultatus: 1) 

numatomas paskelbti publikacijas ir 2) kitus numatomus atlikti mokslinės tiriamosios bei 
taikomosios veiklos darbus. 

5. Planuojant atskiriami etatiniai ir projektiniai darbai. 
6. Remiantis Lietuvių kalbos instituto darbo reglamentu4, etatinio darbo mokslinės 

publikacijos ir kita mokslinė veikla planuojama kasmet, kartu numatant 5-erių metų darbo 
rezultatus ir atsižvelgiant į einamas pareigas, etato dydį bei rekomenduojamą darbų apimtį. 

 
III SKYRIUS 

PUBLIKACIJOS IR JŲ VERTINIMAS 

 
1 Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos 
vertinimo aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. 
įsakymu Nr. V-1593 (2022 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-840 redakcija). Prieiga: https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/4dce5ac0dc2611ec8d9390588bf2de65 
2 Aprašas patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2021 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-61. Prieiga: 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1da30bb064cd11eb9954cfa9b9131808?jfwid=14f2285aer 
3 Aprašas patvirtintas Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos 2021 m. rugsėjo 28 d. protokolo Nr. MT-7 
nutarimu; nauja redakcija patvirtinta 2022 m. gegužės 4 d. (įsigalioja nuo 2025 m. sausio 1 d.). Prieiga: 
http://lki.lt/wp-content/uploads/2022/05/LKI_Mokslo_darbuotoju_kvalifikaciniai_reikalavimai_2021-09-
28_Nauja_redakcija_2022-05-04.pdf 
4 Reglamentas patvirtintas Lietuvių kalbos instituto direktoriaus 2020 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. Į-3. 
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7. Rekomenduojamos publikacijų rūšys ir jų apskaitos vienetų vertė pagal išorinio 

kiekybinio vertinimo sistemą nurodyta 1-oje lentelėje. Planuojant darbus galima orientuotis, 
kaip publikacijos pagal šią sistemą bus įvertintos. 
 
1 LENTELĖ. Publikacijų vertinimas pagal rūšis 

 

 
Gru-
pė 

 

Publikacijų rūšys5 

 
Apskaitos 
vienetas 

Apskaitos 
vieneto 
vertė 

taškais 

I. Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleisti 
stambūs mokslo darbai: 

  

1.1. Mokslo monografija (ne mažesnė kaip 8 aut. l.) ar jos dalis (ne 
mažesnė kaip 4 aut. l.) 

 
1 aut. l. 

 
15 

1.2. Mokslo studija ar jos dalis (abi ne mažesnės kaip 4 aut. l.) 

1.3. Mokslo studija ar jos dalis, mokslo monografijos dalis (visos 
ne mažesnės kaip 2 aut. l.) 

1 aut. l. 10 

1.4. Mokslo monografijos dalis (nuo 0,25 iki 2 aut. l.) 1 vnt. 5 

II. Kitų leidyklų išleisti stambūs mokslo darbai:   

2.1. Mokslo monografija (ne mažesnė kaip 8 aut. l.) ar jos dalis (ne 
mažesnė kaip 4 aut. l.) 

 
1 aut. l. 
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2.2. Mokslo studija ar jos dalis (abi ne mažesnės kaip 4 aut. l.) 

2.3. Mokslo studija ar jos dalis, mokslo monografijos dalis (visos 
ne mažesnės kaip 2 aut. l.) 

1 aut. l. 4 

III. Mokslo straipsniai:   

3.1. Mokslo straipsnis tarptautiniame žurnale6 (ne mažesnis kaip 
0,25 aut. l.) 

1 vnt. 5 

3.2. Mokslo straipsnis recenzuojamame leidinyje (ne mažesnis 
kaip 0,25 aut. l.) 

1 vnt. 2 

IV. Taikomieji mokslo leidiniai:   

4.1. Mokslinis žodynas (bendrinės kalbos, vietovardžių, terminų, 
tarmių ir pan.) (ne mažesnis kaip 8 aut. l.) 

1 aut. l. 2 

4.2. Mokslinis šaltinio (ar transkribuoto tarminio teksto) leidimas  
 

1 aut. l. 

 
 
2 

4.3. Mokslinis vertimo leidimas 

4.4. Mokslinis žinynas, enciklopedija, (bio)bibliografija 

V. Kiti paskelbti darbai:   

5.1. Moksliškai susistemintas duomenų rinkinys (turintis DOI) 1 vnt. 47 

5.2. Mokslo darbo recenzija (ne mažesnė kaip 0,25 aut. l.)  
 

1 vnt.  

 
 
1 
 

5.3. Spausdintas pranešimas (ne mažesnis kaip 0,25 aut. l.) 

5.4. Mokslo sklaidos publikacija (ne mažesnė kaip 0,35 aut. l.) 

5.5. Sudarytas žemėlapis (jeigu neįskaičiuojamas į kitos 
publikacijos apimtį) 

 

 
5 Šioje lentelėje vartojamų sąvokų apibrėžtis žr. Išorinio vertinimo apraše. 
6 Vadovautinasi Išorinio vertinimo aprašu: mokslo straipsnis tarptautiniame žurnale – straipsnis, paskelbtas 
tarptautiniame žurnale, kuris referuojamas Clarivate Analytics Web of Science ir Elsevier Scopus duomenų bazėse. 
7 Taškai padalijami duomenų bazių rengėjams pagal įdėtą darbą. 
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8. Pakartotinai leidžiant mokslinių tyrimų rezultatus kita kalba nei lietuvių, skiriama 
30 proc. skirtinos taškų sumos. 

9. Laukiami publikacijų rezultatai pagal pareigybes per 5-erius metus nurodyti 2-oje 
lentelėje. Indeksu „T“ žymimas tarptautiniu mastu pripažintos leidyklos išleistas stambus 
mokslo darbas arba mokslo straipsnis tarptautiniame žurnale. 

10. Pagal pareigybes 2-oje lentelėje galima pasirinkti vieną kurį nors pagrindinį darbų 
rinkinį, geriausiai atitinkantį mokslo darbuotojo (tyrėjo) veiklos pobūdį. 

11. Pagal pasirinktą darbų rinkinį sudaromas 5-erių metų kadencijos darbo planas. 
Rinkinio darbai proporcingai išdėstomi pamečiui taip, kad kasmet būtų paskelbtų darbų. 
Individualieji kasmet sudaromi darbo planai derinami su 5-erių metų planu. Abiejų planų 
adminstravimas apibrėžiamas Lietuvių kalbos instituto darbo reglamente. 

12. 1-oje lentelėje nurodyti V grupės darbai dirbami pagal poreikį. 
 

2 LENTELĖ. Kasmetiniai ir 5-erių metų publikacijų rezultatai pagal pareigybes 
 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas 

Darbų 
rinkiniai 

Publikacijų rūšys Rezultatai 
kasmet 

Paskelbti darbai per 
5-erius metus 

 

I 
rinkinys 

MonografijosT, studijosT 2 aut. l. 1 monografijaT arba 2 ar daugiau studijųT 

(iš viso ne mažiau kaip 8 aut. l.) 

Paskelbti straipsniai 2 str. 8 straipsniai 
(iš jų ne mažiau kaip 5 straipsniaiT) 

 

II 
rinkinys 

Monografijos, studijos 2 aut. l. 1 monografija arba 2 ar daugiau studijų 

(iš viso ne mažiau kaip 8 aut. l.) 

Paskelbti straipsniai 2 str. 10 straipsnių 
(iš jų ne mažiau kaip 7 straipsniaiT) 

III 
rinkinys 

Paskelbti straipsniai 2 str. 10 straipsnių 

(iš jų ne mažiau kaip 7 straipsniaiT) 

Taikomieji darbai 4–5 aut. l. Taikomieji darbai 
(ne mažiau kaip 23 aut. l.) 

 

Vyresnysis mokslo darbuotojas 

Darbų 
rinkiniai 

Publikacijų rūšys Rezultatai 
kasmet 

Paskelbti darbai per 

5-erius metus 

 

I 
rinkinys 

MonografijosT, studijosT 2 aut. l. 1 monografijaT arba 2 ar daugiau studijųT 

(iš viso ne mažiau kaip 8 aut. l.) 

Paskelbti straipsniai 1–2 str. 6 straipsniai 
(iš jų ne mažiau kaip 4 straipsniaiT) 

 

II 
rinkinys 

Monografijos, studijos 2 aut. l. 1 monografija arba 2 ar daugiau studijų 

(iš viso ne mažiau kaip 8 aut. l.) 

Paskelbti straipsniai 1–2 str. 8 straipsniai 
(iš jų ne mažiau kaip 5 straipsniaiT) 

III 
rinkinys 

Paskelbti straipsniai 1–2 str. 8 straipsniai 
(iš jų ne mažiau kaip 5 straipsniaiT) 

Taikomieji darbai 4 aut. l. Taikomieji darbai 

(ne mažiau kaip 20 aut. l.) 
 

Mokslo darbuotojas 
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Darbų 
rinkiniai 

Publikacijų rūšys Rezultatai 
kasmet 

Paskelbti darbai per 

5-erius metus 

 

I 
rinkinys 

MonografijosT, studijosT 1 aut. l. MonografijosT dalis arba 1–2 studijosT 
(ne mažiau kaip 4 aut. l.) 

Paskelbti straipsniai 1 str. 4 straipsniai 
(iš jų ne mažiau kaip 2 straipsniaiT) 

 

II 
rinkinys 

Monografijos, studijos 1 aut. l. Monografijos dalis (-ys) arba 1–2 studijos 
(iš viso ne mažiau kaip 4 aut. l.) 

Paskelbti straipsniai 1–2 str. 6 straipsniai 
(iš jų ne mažiau kaip 3 straipsniaiT) 

III 
rinkinys 

Paskelbti straipsniai 1–2 str. 6 straipsniai 
(iš jų ne mažiau kaip 3 straipsniaiT) 

Taikomieji darbai 2 aut. l. Taikomieji darbai 
(ne mažiau kaip 8 aut. l.) 

IV 
rinkinys 

Paskelbti straipsniai 2–3 str. 12 straipsnių 

(iš jų ne mažiau kaip 7 straipsniaiT) 

 

Jaunesnysis mokslo darbuotojas 

Darbų 
rinkiniai 

Publikacijų rūšys Rezultatai 
kasmet 

Paskelbti darbai per 

5-erius metus 

 

Vienas 

rinkinys 

Paskelbti straipsniai 1–2 str. 7 straipsniai 
(iš jų ne mažiau kaip 3 straipsniaiT) 

Taikomieji darbai 0,5 aut. l. Taikomieji ir sklaidos darbai 
(pvz., 2 aut. l. šaltinių ir 1 sklaidos straipsnis) 

 
13. Jeigu 2-oje lentelėje nurodyti pagrindiniai darbų rinkiniai ne visai atitinka mokslo 

darbuotojo (tyrėjo) veiklos pobūdį, jų pagrindu galima susiplanuoti individualų darbų rinkinį: 
vietoj dalies mokslo straipsnių tarptautiniuose žurnaluose paskélbti jiems prilygintų 
stambesnių mokslo darbų. 

14. Individualaus darbų rinkinio apimtis pagal išorinio kiekybinio vertinimo taškus (žr. 
1-ą lentelę) per 5-erius metus neturi būti mažesnė nei atitinkamos pareigybės pagrindinių 
darbų rinkinių apimtis. Laikytinasi principo, kad pagrindinio darbų rinkinio mokslo straipsniai 
tarptautiniuose žurnaluose gali būti keičiami tik stambesniais darbais ar jų dalimis 
(monografijomis ar studijomis, taikomaisiais darbais), bet ne atvirkščiai. 

15. Stambesnių už straipsnį mokslo darbų prilyginimas mokslo straipsniams 
tarptautiniuose žurnaluose nurodytas Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotojų pareigybių 
kvalifikacinių reikalavimų, konkursų mokslo darbuotojų pareigoms eiti ir atestavimo apraše. 
Pagal jį sudaryta 3-ia lentelė. 

16. Jeigu stambesnių už straipsnį paskelbtų planinių darbų apimtis viršija planuotą, 
prilyginimas mokslo straipsniams tarptautiniuose žurnaluose taikomas proporcingai pagal tų 
publikacijų lankų skaičių ir 3-ioje lentelėje nurodytą prilyginimo atitiktį mokslo straipsniams 
tarptautiniuose žurnaluose. 

17. Paskelbtų kolektyvinių darbų dalių prilyginimas mokslo straipsniams 
tarptautiniuose žurnaluose taikomas proporcingai pagal paskelbtų lankų skaičių ir 3-ioje 
lentelėje nurodytą prilyginimo atitiktį mokslo straipsniams tarptautiniuose žurnaluose. 

 
3 LENTELĖ. Stambesnių už straipsnį mokslo darbų prilyginimas 

mokslo straipsniams tarptautiniuose žurnaluose 
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Stambesni mokslo darbai 

Atitiktis mokslo 
straipsniams 

tarptautiniuose 
žurnaluose (vnt.) 

1. Mokslo monografija, išleista tarptautiniu mastu 
pripažintos leidyklos (paskelbta,  8 aut. l.) 

10 

2. Mokslo monografija (paskelbta,  8 aut. l.) 6 

3. Mokslo studija (paskelbta atskiru leidiniu, ne 
mažesnės nei 4 aut. l. apimties) 

2 

4. Mokslo studija (paskelbta atskiru leidiniu, 
mažesnės nei 4 aut. l. apimties) 

1 

5. Taikomasis mokslo darbas (paskelbtas atskiru 
leidiniu, ne mažesnės nei 5–8 aut. l. apimties) 

2 

6. Taikomasis mokslo darbas (paskelbtas atskiru 
leidiniu, ne mažesnės nei 3–4 aut. l. apimties) 

1 

7. Vadovavimas tarptautiniam aukšto lygio 
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ar 
tarptautiniam mokslinių tyrimų, eksperimentinės 
plėtros ir inovacijų projektui 
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18. Esant reikalui, mokslo darbuotojo (tyrėjo) ir administracijos susitarimu 5-erių metų 

kadencijos ir individualusis metų planas gali būti keičiami. 
 

IV SKYRIUS 
MOKSLINĖ VEIKLA IR JOS VERTINIMAS 

 
19. Mokslinė veikla (išskyrus tą, kuri nurodyta 1-oje lentelėje), atliekama pagal 

Instituto etatinio darbo, įskaitant ilgalaikes programas, apimtį, kasmet vertinama balais. Iš kitų 
šaltinių (pagal projektus, išorinių užsakovų užsakymus ir pan.) finansuojama arba pagal 
doktorantūros darbo planą atliekama mokslinė veikla ataskaitose balais nevertinama. 

20. Mokslinės veiklos vertinimas pagal rūšis nurodytas 4-oje lentelėje. 
 
4 LENTELĖ. Mokslinės veiklos vertinimas 

 
 Mokslinės veiklos rūšys Balai 

1. Pranešimai:  

1.1. Pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje užsienyje 3 

1.2. Pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Lietuvoje 2 

1.3. Pranešimas nacionalinėje mokslinėje konferencijoje ar moksliniame 
seminare 

1 

2. Kita mokslinė veikla:  

2.1. Mokslinės konferencijos ar kito renginio organizavimas 1 

2.2. Vadovavimas doktorantui 3 

2.3. Vadovavimas doktorantūros komitetui, daktaro disertacijos gynimo 
tarybai arba buvimas tokio komiteto ar tarybos nariu 

1 

2.4. Dalyvavimas mokslinėje ekspedicijoje (ne mažiau kaip 5 dienas), darbas 
užsienio archyvuose ar bibliotekose 

2 

2.5. Vadovavimas ilgalaikei programai 1 
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3. Ekspertinis darbas:  

3.1. Dalyvavimas ekspertinėse mokslinėse organizacijose (buvimas jų nariu) 1 

3.2. Dalyvavimas valstybės valdymo institucijų, valstybės ir savivaldybių 
įstaigų, verslo subjektų ir pan. komisijose 

1 

3.3. Vadovavimas mokslo leidinio redakcinei kolegijai, buvimas tokio 
leidinio vyriausiuoju redaktoriumi 

2 

3.4. Darbas esant mokslo leidinio redakcinės kolegijos nariu ar sekretoriumi 1 

3.5. Mokslo leidinio (žurnalo, straipsnių rinkinio, monografijos) sudarymas 2 

3.6. Darbas Lietuvių kalbos instituto tarybose ar komisijose 1 

3.7. Registruotų konsultacijų raštu teikimas8 1 

4. Ugdomoji, šviečiamoji ir mokslo sklaidos veikla:  

4.1. Mokslo sklaidos pranešimas (paskaita) visuomenei; mokslo sklaida 
(žodžiu arba raštu) per žiniasklaidos priemones 

1 

4.2. Mokslo sklaidos publikacija (mažesnė kaip 0,35 aut. l.) mokslo, 
profesiniuose ir kultūros leidiniuose 

1 

4.3. Internetinių mokslo sklaidos šaltinių kūrimas ir priežiūra 1 

 
21. Minimali metinė mokslinės veiklos darbų apimtis nurodyta 4-oje lentelėje. 
 

4 LENTELĖ. Minimalūs mokslinės veiklos rezultatai pagal pareigybes 
 

Pareigybės Rezultatai per metus (balais) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas 5 

Vyresnysis mokslo darbuotojas 4 

Mokslo darbuotojas 3 

Jaunesnysis mokslo darbuotojas 2 

 
V SKYRIUS 

ATSISKAITYMAS UŽ DARBĄ 
 
21. Už atliktus darbus mokslininkas (tyrėjas) atsiskaito pagal Lietuvių kalbos instituto 

darbo reglamente numatytą tvarką. 
22. Atsiskaitant atskiriami etatiniai ir projektiniai darbai. 
 

VI SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
23. Po 5-erių metų, apimančių atsiskaitomąjį išorinio vertinimo laikotarpį, 

susumuojami visi sukauptieji su Instituto prieskyra paskelbtų publikacijų taškai bei mokslinės 
veiklos vienetai, atliekama rezultatų analizė ir įvertinamas vidinės Instituto mokslo darbų 
vertinimo tvarkos efektyvumas tiek kiekvieno mokslininko (tyrėjo), tiek viso Instituto lygiu. 

______________ 

 
8 Ne mažiau kaip 10 registruotų konsultacijų raštu arba neatlygintina ekspertizė, rašytinė išvada ir pan. 


