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LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO
MOKSLO DARBUOTOJŲ
DARBO PLANAVIMO, ATSISKAITYMO UŽ DARBĄ IR VERTINIMO
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiuo aprašu nustatoma Lietuvių kalbos institute (toliau – Institutas) dirbamų
mokslo tiriamųjų bei taikomųjų ir socialinės, kultūrinės plėtros darbų planavimo,
mokslininkų (tyrėjų) atsiskaitymo už darbus ir vidinio vertinimo tvarka 1. Ji remiasi
Kasmetinės universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentu2; toliau – Išorinio vertinimo reglamentas) ir
Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių
kvalifikacinių reikalavimų aprašu3.
II. DARBO PLANAVIMAS
2. Individuali mokslininko (tyrėjo) veikla turi atitikti Instituto strategiją ir būti
suderinta su padalinio (ar kelių padalinių) mokslinės veiklos planais.
3. Mokslininko (tyrėjo) darbas planuojamas iš dviejų dalių ir orientuojamas į
konkrečius rezultatus: 1) numatomas paskelbti publikacijas ir 2) kitus numatomus atlikti
mokslinės tiriamosios bei taikomosios veiklos darbus.
4. Planuojant atskiriami etatiniai ir projektiniai darbai.
5. Etatinio darbo mokslinės publikacijos ir kita mokslinė veikla planuojama
kasmet, kartu numatant 5-erių (išoriniam vertinimui priklausančių) metų darbo rezultatus,
atsižvelgiant į einamas pareigas, etato dydį ir rekomenduojamą darbų apimtį.
6. Mokslininkų (tyrėjų) mokslinės veiklos planai sudaromi kalendorinių metų
pradžioje, patvirtinus praeitų metų mokslinės veiklos ataskaitas. Iki einamųjų metų
vasario 15 d. centrų vadovai (ar jų įgalioti asmenys) pagal centro poreikį sudaro bendrąjį
metinį centro darbo planą ir teikia jį tvirtinti administracijos nustatyta tvarka.
III. PUBLIKACIJOS
7. Rekomenduojamos publikacijų rūšys4 ir jų apskaitos vienetų vertė nurodyta
1-oje lentelėje. Tai atitinka išorinio kiekybinio vertinimo sistemą, todėl planuojant darbus
ir už juos atsiskaitant taškai leidžia orientuotis, kaip publikacijos pagal tą sistemą bus
įvertintos. Individualiosiose ataskaitose būtino surinkti taškų skaičiaus nenustatoma.
Aprašas taikomas 4-eriems metams, priklausantiems valstybinių Lietuvos mokslo ir studijų
institucijų palyginamojo vertinimo 2018–2022 m. laikotarpiui.
2
Reglamentas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d.
įsakymu
Nr.
V-747.
Prieiga
internete:
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b519a500a93f11e7a65c90dfe4655c64/nCckSbpqNN
3
Aprašas patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-340.
Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/290423e07e2f11e89188e16a6495e98c
4
1-oje lentelėje vartojamų sąvokų apibrėžtis žr. Išorinio vertinimo reglamente (Prieiga internete:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b519a500a93f11e7a65c90dfe4655c64/nCckSbpqNN).
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1 lentelė. Publikacijų vertinimas pagal rūšis

Grupė

Publikacijų rūšys

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.)

1.2.

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.)

1.4.

Mokslo monografijos dalis (nuo 0,25 iki 2 aut. l.)

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.)

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.)

III.

Mokslo straipsniai:

3.1.

Apskaitos
vienetas

Apskaitos
vieneto
vertė
taškais

1 aut. l.

15

1 aut. l.

10

1 vnt.

5

1 aut. l.

7

1 aut. l.

4

Mokslo straipsnis tarptautiniame žurnale (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.

35

4.2.

Mokslinis šaltinio (ar transkribuoto tarminio teksto)
leidimas

4.3.

Mokslinis vertimo leidimas

1 aut. l.

2

4.4.

Mokslinis žinynas, enciklopedija, (bio)bibliografija

V.

Kiti paskelbti darbai:

5.1.

Moksliškai susistemintas duomenų rinkinys (turintis DOI)

1 vnt.

46

5.2.

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

5.3.

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

5.4.

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

1 vnt.

1

5.5.

Sudarytas žemėlapis (jeigu neįskaičiuojamas į kitos
publikacijos apimtį)

Išorinio vertinimo reglamente už taikomųjų mokslo leidinių autorinį lanką skiriami 2 taškai, o
Lietuvių kalbos institute, atsižvelgiant į mokslinių žodynų rengimo kompleksiškumą ir į tai, kad šie veikalai
turi mokslinio tiriamojo darbo elementų, 1 aut. lanko vertė atitinka 3 taškus. Galutinai atsiskaitoma ne už
redagavimą ar kitus parengiamuosius darbus, o tik už paskelbtą žodyną ar jo dalį, turinčius ISSN.
6
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. Minimalius būtinus pasiekti pagal etatą rašomų darbų rezultatus sudaro
dvi dalys: privalomosios publikacijos ir pasirenkamosios publikacijos.
10. Privalomosios publikacijos yra kasmet paskelbtas nustatytas III grupės7 darbų
(mokslo straipsnių) skaičius.
11. Pasirenkamosios publikacijos apima arba III grupės, arba tęstinius I–II arba (ir)
IV grupės, taip pat V grupės darbus – mokslininko (tyrėjo) nuožiūra.
12. Minimalūs publikacijų rezultatai pagal pareigybes nurodyti 2-oje lentelėje.
2 lentelė. Minimalūs publikacijų rezultatai pagal pareigybes

Publikacijos
Pareigybės

Vyriausiasis
mokslo
darbuotojas

Darbo
pobūdis

privaloma

Publikacijų
grupė

III

privaloma

2 paskelbti straipsniai
(recenzuojamuose leidiniuose)
arba 1 paskelbtas straipsnis
tarptautiniame žurnale

10 straipsnių

I–II

3 aut. l. (rašymas)

12 aut. l.

IV

5 aut. l. (rašymas)

23 aut. l.

V

pagal poreikį (žr. 15 punktą)

pagal poreikį

III

1–2 paskelbti straipsniai
(recenzuojamuose leidiniuose)

8 straipsniai (bent
1 tarptautiniame
žurnale)

2 paskelbti straipsniai

10 straipsnių

būtinai
pasirenkama

privaloma

(recenzuojamuose leidiniuose)

arba 1 paskelbtas straipsnis
tarptautiniame žurnale)
I–II

2 aut. l. (rašymas)

8 aut. l.

IV

4 aut. l. (rašymas)

17 aut. l.

V

pagal poreikį (žr. 15 punktą)

pagal poreikį

III

1–2 paskelbti straipsniai

7 straipsniai

(recenzuojamuose leidiniuose)

III
būtinai
pasirenkama

7

10 straipsnių (bent
1 tarptautiniame
žurnale)

III

III

Mokslo
darbuotojas

2 paskelbti straipsniai
(recenzuojamuose leidiniuose)

būtinai
pasirenkama

Vyresnysis
mokslo
darbuotojas

Rezultatai kasmet

5-erių metų
(2018–2022 m.)
rezultatai
(paskelbti
darbai)

1 paskelbtas straipsnis

5 straipsniai

(recenzuojamame leidinyje)

I–II

1,5–2 aut. l. (rašymas)

6 aut. l.

IV

3 aut. l. (rašymas)

13 aut. l.

Publikacijų grupės nurodytos 1-oje lentelėje.

3

Jaunesnysis
mokslo
darbuotojas

privaloma

V

pagal poreikį (žr. 15 punktą)

pagal poreikį

III

1 paskelbtas straipsnis

5 straipsniai

(recenzuojamame leidinyje)

III
būtinai
pasirenkama

1 paskelbtas straipsnis

4 straipsniai

(recenzuojamame leidinyje)

I–II

1 aut. l. (rašymas)

4 aut. l.

IV

1 aut. l. (rašymas)

4 aut. l.

V

pagal poreikį (žr. 15 punktą)

pagal poreikį

13. Jeigu mokslininkas (tyrėjas) rašo ir I–II, ir IV grupės darbus, proporcingai
(pagal autorinius lankus) mažinama šių grupių darbų apimtis.
14. Jeigu mokslininkas (tyrėjas) atlieka V grupės darbų, išorinio vertinimo taškų
suma neturėtų viršyti 2 taškų, o kuriantiems duomenų bazes – 4 taškų per metus;
proporcingai (pagal taškų skaičių) mažinama kitų grupių darbų apimtis.
15. Esant reikalui, mokslo darbuotojo (tyrėjo) ir administracijos susitarimu
privalomųjų ir pasirenkamųjų darbų proporcijos arba darbų apimtis gali būti keičiami.
IV. PUBLIKACIJŲ VERTINIMAS
16. Mokslo darbai, Institute dirbami pagal etatinio darbo (įskaitant ilgalaikes
programas) apimtį, kasmet vertinami sukauptaisiais arba kaupiamaisiais taškais. Iš kitų
šaltinių (pagal projektus, išorinių užsakovų užsakymus ir pan.) finansuojami arba pagal
doktorantūros darbo planą rašomi darbai individualiose ataskaitose taškais nevertinami.
17. Sukauptieji taškai yra Instituto bendruomenei atsiskaitomų etatinio darbo
rezultatų vertinimo matas. Jie skiriami tik už atsiskaitomaisiais metais paskelbtus (arba
turinčius oficialų leidinio vyriausiojo redaktoriaus patvirtinimą, kad bus paskelbta
atsiskaitomaisiais metais) mokslo darbus su Instituto prieskyra.
18. Kaupiamieji taškai yra individualiõs mokslininko (tyrėjo) rašomų etatinių
darbų kasmetinės apskaitos (savikontrolės) matas. Jais mokslininkas (tyrėjas) įsivertina
dar nepaskelbtus (įteiktus ir laukiančius patvirtinimo skelbti arba rašomus) mokslo
darbus. Darbą paskelbus, jo kaupiamieji taškai tampa sukauptaisiais ir pridedami prie
paskelbimo metais sukauptųjų taškų.
19. Mokslininkas (tyrėjas) metų ataskaitoje nurodo paskelbtus darbus ir juos
įvertina sukauptaisiais taškais, o tęsiamus (rašomus) darbus – kaupiamaisiais taškais.
V. MOKSLINĖ VEIKLA IR JOS VERTINIMAS
20. 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.
21. Mokslinės veiklos vertinimas pagal rūšis nurodytas 3-ioje lentelėje.
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3 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

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 ar redakcinės kolegijos nariu, ats.
sekretoriumi

1

3.4.

Mokslo leidinio (žurnalo, straipsnių rinkinio, monografijos) sudarymas

2

3.5.

Darbas LKI tarybose ar komisijose

1

3.6.

Registruotų konsultacijų raštu teikimas

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

8

1

22. Minimali metinė mokslinės veiklos darbų apimtis nurodyta 4-oje lentelėje.
4 lentelė. Minimalūs mokslinės veiklos rezultatai pagal pareigybes

8

Pareigybės

Rezultatai per
metus (balais)

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

5

Vyresnysis mokslo darbuotojas

4

Mokslo darbuotojas

3

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

2

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

5

VI. ATSISKAITYMAS UŽ DARBĄ
23. Už atliktus darbus mokslininkas (tyrėjas) atsiskaito kitų kalendorinių metų
pradžioje iki sausio 31 d., pateikdamas centro vadovui (ar jo įpareigotam asmeniui)
nustatytos formos individualiąją ataskaitą.
24. Atsiskaitant atskiriami etatiniai ir projektiniai darbai.
25. Bendroji mokslinė padalinio ataskaita svarstoma Instituto darbuotojų
susirinkime.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. 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.
______________
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