Patvirtinta
VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro
Direktoriaus 2020-04-14 įsakymu Nr. A−25

VALSTYBINIO MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTO
FIZINIŲ IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ CENTRO

MOKSLO TARYBOS RINKIMŲ REGLAMENTAS
I.

BENDROSIOS MOKSLO TARYBOS RINKIMŲ NUOSTATOS

1. Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro
Mokslo tarybos rinkimų reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
mokslo ir studijų įstatymu ir Fizinių ir technologijos mokslų centro įstatais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1500 „Dėl Lietuvos
Tekstilės instituto reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17
d. nutarimo Nr. 302 „Dėl Chemijos instituto, Fizikos instituto, ir Puslaidininkių fizikos
instituto reorganizavimo“ pakeitimo (toliau – Įstatai).
2. Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras
(toliau – Centras) – yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip valstybės biudžetinė
įstaiga ir vykdantis valstybei, visuomenei, tarptautiniam bendradarbiavimui ar ūkio
subjektams svarbius ilgalaikius Centro Įstatuose nustatytų krypčių mokslinius tyrimus ir
eksperimentinę plėtrą.
3. Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro
Mokslo taryba (toliau – Mokslo taryba) – vienas iš Centro valdymo organų.
4. Centro struktūriniai padaliniai yra skyriai ir tarnybos. Pavieniais atvejais
laboratorija gali būti neįtraukta į struktūrinio padalinio – skyriaus – sudėtį
5. Rinkimus į Mokslo tarybą skelbia Centro direktorius ir sudaro Centrinę Mokslo
tarybos rinkimų komisiją (toliau – Centrinė rinkimų komisija) ir rinkimų komisijas.
6. Informacija apie organizuojamus rinkimus ir rinkimų data skelbiama Centro ir
Lietuvos mokslo tarybos tinklalapiuose ne vėliau nei prieš 2 mėnesius iki rinkimų dienos.
7. Mokslo tarybą sudaro 17 narių.
(Punkto redakcija pakeista 2020 m. birželio 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. A-34)

8. Mokslo taryba renkama 5 metų laikotarpiui.
9. 11 Mokslo tarybos narių renkami iš Centro mokslo ir administracijos darbuotojų,
5 narių, kaip savo atstovų kandidatūras, siūlo kitos įstaigos, įmonės ir organizacijos,
suinteresuotos Centro tikslų įgyvendinimu, 1 narį į Centro Mokslo tarybą deleguoja Centro
savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministerija.
(Punkto redakcija pakeista 2020 m. birželio 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. A-34)

10. Mokslo tarybos narius renka Centro mokslo darbuotojai slaptu balsavimu, į
balsavimo biuletenius įtraukiami visi iškelti kandidatai.
II.
11.
11.1.
11.2.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

MOKSLO TARYBOS NARIŲ RINKIMŲ KOMISIJOS

Centro direktoriaus įsakymu sudaromos:
Centrinė rinkimų komisija;
2 (dvi) rinkimų komisijos (Savanorių pr. 231, Vilniuje, Demokratų g. 53, Kaune).
Centrinė rinkimų komisija:
Organizuoja Mokslo tarybos rinkimus;
Vykdo rinkimus Saulėtekio al. 3;
Koordinuoja rinkimų komisijų darbą;
Skaičiuoja balsus;
Nagrinėja gautus skundus.
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13. Rinkimų komisijos:
13.1. Vykdo rinkimus Savanorių pr. 231, Vilniuje ir Demokratų g. 53, Kaune;
13.2. Skaičiuoja balsus
13.3. Vykdo kitus Centrinės rinkimų komisijos nurodymus.
14. Centrinę rinkimų komisiją sudaro 5 (penki) Centro darbuotojai, rinkimų komisiją
sudaro 3 (trys) Centro darbuotojai. Centrinės rinkimų komisijos sudėtis ir abiejų rinkimų
komisijų sudėtis tvirtinama direktoriaus įsakymu.
15. Centrinės rinkimų komisijos sudėtis ir rinkimų komisijų sudėtis paskelbiama
viešai praėjus 2 (dviem) savaitėms po to, kai apie Mokslo tarybos rinkimus paskelbiama
viešai. Kandidatas į Mokslo tarybos narius negali būti rinkimų komisijos nariu.
16. Centrinė rinkimų komisija ir rinkimų komisijos sprendimus priima balsuodamos.
Rinkimų komisijų sprendimus tvirtina Centro direktorius.
17. Skundai dėl Mokslo tarybos rinkimų pateikiami raštu Centrinės rinkimų
komisijos pirmininkui ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas po rinkimų rezultatų
paskelbimo. Anoniminiai skundai nepriimami. Skundai nagrinėjami Centrinės rinkimų
komisijos posėdyje. Centrinės rinkimų komisijos pirmininkas komisijos rašytinį atsakymą
skundą pateikusiam asmeniui pateikia per 3 (tris) darbo dienas nuo skundo gavimo.
Pakartotiniai skundai dėl to paties dalyko nepriimami.
III. KANDIDATŲ IŠKĖLIMAS IR REGISTRAVIMAS
18. Mokslo tarybos rinkimuose kandidatuoti gali:
18.1. Centro mokslo ir administracijos darbuotojai, atitinkantys šiuos kriterijus:
18.1.1. turėti mokslų daktaro laipsnį;
18.1.2. Centre dirbti kaip pagrindinėje darbovietėje;
18.2. asmenys, atstovaujantys Centro tikslų įgyvendinimu suinteresuotas kitas
įstaigas, įmones ir organizacijas.
19. Mokslo tarybos rinkimuose kandidatuoti negali Centro direktorius, direktoriaus
pavaduotojai, mokslinis sekretorius.
20. Tais atvejais, kai kandidatuoja Centre nedirbantys, tačiau Centro tikslų
įgyvendinimu suinteresuoti, asmenys, jų kandidatūrą kelti gali Centro mokslo ir
administracijos darbuotojai ir Centro tikslų įgyvendinimu suinteresuoti juridiniai asmenys.
Visais atvejais būtinas rašytinis asmens, kurio kandidatūra keliama, sutikimas dalyvauti
rinkimuose.
21. Tais atvejais, kai kandidatuoja Centre dirbantys asmenys, jų kandidatūrą kelti
gali Centro padaliniai, Centre dirbančių asmenų grupės, asmuo taip pat turi teisę pats
kelti savo kandidatūrą. Visais atvejais būtinas rašytinis asmens, kurio kandidatūra keliama,
sutikimas dalyvauti rinkimuose.
22. Rašytiniai pasiūlymai dėl kandidatų Centrinei rinkimų komisijai pradedami teikti
ne anksčiau nei praėjus 3 (trims) savaitėms nuo Centro direktoriaus pranešimo apie
organizuojamus Mokslo tarybos rinkimus paskelbimo ir priimami ne vėliau nei 15
(penkiolika) darbo dienų iki rinkimų. Rašytiniame pasiūlyme turi būti nurodyta:
22.1. kandidato pavardė, vardas, mokslo laipsnis, skyrius ir pareigos, kai kandidatas
yra Centro darbuotojas;
22.2. kandidato pavardė, vardas, mokslo laipsnis (jeigu kandidatas turi), pareigos,
kai kandidatas yra Centro tikslų įgyvendinimu suinteresuoto juridinio asmens atstovas.
23. Rinkimų data paskelbiama Centro direktoriaus pranešime apie rinkimų į Centro
Mokslo tarybą organizavimą.
24. Pasibaigus kandidatų registracijai, Centrinė rinkimų komisija sudaro 2 sąrašus:
Centre iškeltų kandidatų sąrašą ir asmenų, kurių kandidatūras iškelia kitos įstaigos,
įmonės ir organizacijos, suinteresuotos Centro tikslų įgyvendinimu, sąrašą. Taip pat
sudaromas bendras visų kandidatuojančių asmenų sąrašas. Kandidatai sąrašuose
išdėstomi abėcėlės tvarka.
25. Kandidatų sąrašai viešai skelbiami Centro ir Lietuvos mokslo tarybos
tinklalapiuose, Centro intranete.
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26. Kandidatų iškėlimo ir registravimo tvarka gali būti keičiama ir pildoma bendru
Centrinės rinkimų komisijos ir rinkimų komisijų sutarimu pritarus Centro direktoriui.
IV. RINKIMŲ ORGANIZAVIMAS
27. Likus ne mažiau kaip 15 (penkiolika) darbo dienų iki rinkimų dienos, Centrinė
rinkimų komisija sudaro kiekvieno skyriaus asmenų, galinčių balsuoti rinkimuose, sąrašus
ir 1 (vieną) bendrą Centro sąrašą, kuriame surašomi visi, balsuoti rinkimuose į Mokslo
tarybą teisę turintys asmenys.
28. Kiekvieno skyriaus asmenų, galinčių balsuoti rinkimuose, sąrašas išsiunčiamas
skyriaus vadovui ir jo pavaduotojui. Skyriaus vadovas arba jo pavaduotojas privalo
supažindinti skyriaus mokslo darbuotojus su gauta informacija.
29. Į rinkėjų sąrašus įtraukiami visi Centro mokslo darbuotojai, rinkimų dieną
dirbantys Centre jaunesniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo
darbuotojo ar vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigose, užimtose konkurso būdu.
(Punkto redakcija pakeista 2020 m. birželio 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. A-33)

30. Ginčus, kylančius dėl asmens įtraukimo/neįtraukimo į rinkėjų sąrašą, sprendžia
Centrinė rinkimų komisija.
31. Centro padaliniai gali inicijuoti rinkimų į Mokslo tarybą tvarkos pakeitimus.
V. NUOSTATAI DĖL RINKIMŲ TVARKOS
32. Rinkimai į Mokslo tarybą organizuojami ir vyksta tą pačią dieną 3 (trijose)
vietose: Saulėtekio al. 3, Vilniuje, Savanorių pr. 231, Vilniuje, Demokratų g. 53, Kaune.
33. Centro mokslo darbuotojai, turintys teisę balsuoti rinkimuose į Mokslo tarybą,
šia teise gali pasinaudoti tik asmeniškai. Draudžiama savo balsavimo teisę perleisti kitiems
mokslo darbuotojams ar perimti kitų mokslo darbuotojų balsavimo teisę ir balsuoti už
juos.
34. Balsavimo teisę turintys mokslo darbuotojai, dėl objektyvių priežasčių
paskelbtą rinkimų dieną negalintys dalyvauti rinkimuose (komandiruotė, liga, kiti atvejai),
turi teisę balsuoti išankstine tvarka. Centrinė rinkimų komisija privalo sudaryti sąlygas
negalintiems balsuoti rinkimuose nustatytą dieną mokslo darbuotojams balsuoti
išankstine tvarka. Išankstinio balsavimo datą, laiką, vietą Centrinė rinkimų komisija
paskelbia viešai.
35. Mokslo darbuotojai, turintys balsavimo teisę ir iš anksto žinantys, kad rinkimų
dieną negalės atvykti balsuoti, įpareigojami pranešti apie tai Centrinei rinkimų komisijai,
Centrinės rinkimų komisijos nustatyta tvarka. Centrinė rinkimų komisija sudaro sąrašą
asmenų, balsuosiančių išankstine tvarka.
36. Išankstine tvarka balsuojantis mokslo darbuotojas užpildo rinkimų biuletenį,
kuriame pažymi pasirinktus kandidatus. Išankstine tvarka balsuojančių asmenų užpildyti
rinkimų biuleteniai sudedami į vokus, vokai užklijuojami, užantspauduojami ir perduodami
Centrinės komisijos pirmininkui. Rinkimų dieną Centrinės komisijos pirmininkas, stebint
Centrinei rinkimų komisijai, vokus atidaro, išima biuletenius ir įmeta juos į urną. Mokslo
darbuotojai, nepasinaudoję galimybe balsuoti išankstine tvarka ir negalėję balsuoti
paskirtą rinkimų dieną, praranda savo balsavimo teisę.
37. Balsavimo vietos:
37.1. Saulėtekio al. 3, Vilniuje balsuoja: Aplinkotyros, Metrologijos, Fizikinių
technologijų, Funkcinių medžiagų ir elektronikos, Cheminės inžinerijos ir technologijų,
Elektrocheminės medžiagotyros, Katalizės, Medžiagų struktūrinės analizės, Organinės
chemijos, Molekulinių darinių fizikos, Fundamentinių tyrimų, Optoelektronikos skyrių ir
Elektroninių vyksmų laboratorijos mokslo darbuotojai;
37.2. Savanorių pr. 231, Vilniuje balsuoja: Lazerinių technologijų, Nanoinžinerijos,
Branduolinių tyrimų skyrių mokslo darbuotojai;
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37.3. Demokratų g. 53, Kaune balsuoja: Tekstilės gaminių eksperimentinės plėtros,
Tekstilės technologijų, Tekstilės medžiagų fizinių cheminių tyrimų skyrių mokslo
darbuotojai.
38. Rinkimai yra teisėti ir įvykę, jeigu juose dalyvavo daugiau kaip pusė visų
balsavimo teisę turinčių Centro mokslo darbuotojų.
39. Kiekvienas rinkėjas gauna 2 (du) biuletenius. Viename biuletenyje yra surašomi
kandidatai, dirbantys Centre, antrame biuletenyje surašomi kandidatai, kuriuos kaip savo
atstovus siūlo kitos įstaigos, įmonės ir organizacijos, suinteresuotos Centro tikslų
įgyvendinimu.
40. Balsavimo biuleteniai mokslo darbuotojams išduodami pagal sąrašą jiems
pasirašant.
41. Biuletenyje, kuriame surašyti Centre dirbantys kandidatai, rinkėjas turi
pažymėti ne daugiau nei 11 (vienuolika) kandidatų. Jeigu biuletenyje pažymėta daugiau
kandidatų, biuletenis laikomas sugadintu ir negalioja.
42. Biuletenyje, kuriame surašyti kandidatai, kuriuos kaip savo atstovus siūlo kitos
įstaigos, įmonės ir organizacijos, suinteresuotos Centro tikslų įgyvendinimu, rinkėjas turi
pažymėti ne daugiau nei 5 (penkis) kandidatus. Jeigu biuletenyje pažymėta daugiau
kandidatų, biuletenis laikomas sugadintu ir negalioja.
(Punkto redakcija pakeista 2020 m. birželio 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. A-34)

43. Negaliojančiais biuleteniais pripažįstami:
43.1. Nenustatyto pavyzdžio rinkimų biuleteniai;
43.2. Neantspauduoti rinkimų biuleteniai;
43.3. Biuleteniai, kuriuose nurodyta daugiau kandidatų, nei numatyta Reglamento 41
arba 42 punktuose.
(Punkto redakcija pakeista 2020 m. birželio 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. A-34)

44. Balsavimo rezultatai skaičiuojami atskirai kiekvienoje balsavimo vietoje.
Suskaičiavus balsus, užpildomi rinkimų protokolai, kuriuos pasirašo rinkimų komisijų
pirmininkai ir nariai. Rinkimų komisijos perduoda rinkimų rezultatus Centrinei rinkimų
komisijai. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po rinkimų, rengiamas Centrinės rinkimų
komisijos posėdis, kuriame subendrinami rinkimų rezultatai ir nustatomi asmenys, kurie
rinkimuose surinko daugiausiai balsų. Posėdžio metu užpildomas galutinis rinkimų
protokolas, kuriame pasirašo visi posėdyje dalyvavę Centrinės komisijos nariai.
45. Išrinktais kandidatais laikomi asmenys, kurie surinko daugiausiai rinkimuose
dalyvavusių mokslo darbuotojų balsų. Jeigu keli kandidatai surenka vienodą balsų skaičių ir
kandidatų skaičius viršija reikiamą (11 – Centro atstovų, 5 – suinteresuotų institucijų atstovų),
dėl kandidatų surinkusių vienodą balų skaičių skelbiamas papildomas balsavimas.
(Punkto redakcija pakeista 2020 m. birželio 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. A-34)

46. Mokslo tarybos rinkimų rezultatai skelbiami viešai Centro interneto svetainėje
ir intranete. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovo, deleguoto į Mokslo tarybą,
duomenys taip pat nurodomi kartu su išrinktų mokslo tarybos narių duomenimis.
(Punkto redakcija pakeista 2020 m. birželio 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. A-34)

VI. MOKSLO TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
47. Išrinktus Mokslo tarybos narius į pirmąjį Mokslo tarybos posėdį kviečia
Centrinės rinkimų komisijos pirmininkas. Pirmajame Mokslo tarybos posėdyje
pirmininkauja vyriausias pagal amžių išrinktas Mokslo tarybos narys. Pirmajame Mokslo
tarybos posėdyje išrenkamas Mokslo tarybos pirmininkas, kuris renkamas iš Mokslo
tarybos narių slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3
Mokslo tarybos narių. Tas pats asmuo Mokslo tarybos pirmininku gali būti renkamas ne
daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Mokslo tarybos pirmininko pavaduotojas ir
Mokslo tarybos sekretorius renkami iš Mokslo tarybos pirmininko pasiūlytų kandidatų
atviru balsavimu paprasta Mokslo tarybos narių balsų dauguma.
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48. Mokslo tarybos veiklos metu sumažėjus narių skaičiui taryba papildoma naujais
nariais, rinkimuose gavusiais daugiausia balsų, bet nepatekusiais į Mokslo tarybos sudėtį
rinkimų metu.
49. Mokslo taryba tvirtina savo darbo reglamentą.
50. Mokslo tarybos posėdžiai yra atviri, darbotvarkė skelbiama iš anksto. Mokslo
tarybai nutarus, posėdis gali būti uždaras. Mokslo tarybos nariai informuojami apie
šaukiamą Mokslo tarybos posėdį ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio. Šaukti
posėdį turi teisę Mokslo tarybos pirmininkas, Centro direktorius arba ne mažiau kaip 1/3
Mokslo tarybos narių. Posėdžiui pirmininkauja Mokslo tarybos pirmininkas, jo nesant – jo
pavaduotojas.
VII. PAPILDOMŲ MOKSLO TARYBOS NARIŲ RINKIMAI
51. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu pakeitus Centro įstatus ir
padidinus Mokslo tarybos narių skaičių, organizuojami naujos Mokslo tarybos rinkimai,
jeigu iki jos kadencijos pabaigos liko mažiau nei metai. Priešingu atveju organizuojami
tiktai papildomų narių rinkimai pagal taisykles, išdėstytas šiame reglamente.
52. Papildomų Mokslo tarybos narių rinkimo metu Centrinė rinkimų komisija
nustato išduodamų rinkėjams biuletenių skaičių ir kiek kandidatų biuletenyje turi būti
pažymėta balsuojant, priklausomai nuo to, keli Centro atstovai arba kitų įstaigų,
suinteresuotų Centro tikslų įgyvendinimu, atstovai turi būti išrinkti.
53. Papildomus Mokslo tarybos narius renka visi Centro mokslo darbuotojai
papildomų rinkimų dieną einantys šio reglamento 29 punkte nurodytas pareigas.
54. Įvykus rinkimams ir rinkimų rezultatus patvirtinus direktoriui, naujai išrinktieji
Mokslo tarybos nariai pradeda dalyvauti Mokslo tarybos veikloje nuo pirmojo posėdžio,
įvykusio po papildomų narių rinkimų.
55. Naujai išrinktų narių kadencija baigiasi kartu su Mokslo tarybos kadencija.

_______________________

