
 

Patvirtinta
VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro 
Direktoriaus 2012-01-31 d. įsakymu Nr. A-27 

VALSTYBINIO MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTO 
FIZINIŲ IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ CENTRO 

MOKSLO TARYBOS RINKIMŲ REGLAMENTAS 

I. BENDROJI DALIS 

1. Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Mokslo tarybos 
rinkimų reglamentas parengtas remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d.  
nutarimu  Nr. 1500 patvirtintais Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų 
centro Įstatais (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. Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro struktūriniai 
padaliniai (toliau – padaliniai) – Chemijos institutas, Fizikos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas, 
Tekstilės institutas. 

II. BENDROSIOS MOKSLO TARYBOS RINKIMŲ NUOSTATOS 

5. Centro direktorius skelbia ir organizuoja rinkimus į Mokslo tarybą pagal jo patvirtintą 
Mokslo tarybos rinkimų reglamentą. 

6. Informacija apie organizuojamus rinkimus ir rinkimų data skelbiama Centro ir Lietuvos 
mokslo tarybos tinklalapiuose ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki rinkimų dienos.  

7. Mokslo tarybą sudaro 17 narių, iš kurių 6 nariai renkami iš asmenų, nedirbančių Centre. 
8. Mokslo taryba renkama 5 metų laikotarpiui. 
9. 11 Mokslo tarybos narių renkami iš Centro mokslo ir administracijos darbuotojų, kitų 6 narių, 

kaip savo atstovų kandidatūras siūlo kitos įstaigos, įmonės ir organizacijos, suinteresuotos Centro 
tikslų įgyvendinimu. 

10. Teisę balsuoti Mokslo tarybos rinkimuose turi Centro mokslo darbuotojai, rinkimų dieną 
dirbantys Centre jaunesniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo ar 
vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigose. 

III. KANDIDATŲ IŠKĖLIMAS IR REGISTRAVIMAS 

11. Mokslo tarybos rinkimuose kandidatuoti gali: Centro mokslo ir administracijos darbuotojai, 
asmenys, atstovaujantys Centro tikslų įgyvendinimu suinteresuotas kitas įstaigas, įmones ir organizacijas. 

12. Teisę kelti asmens kandidatūrą rinkimuose turi Centro mokslo ir administracijos darbuotojai ir 
Centro tikslų įgyvendinimu suinteresuoti juridiniai asmenys. 

13. 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. 

14. Kandidatų registracija Centro padaliniuose vyksta padalinių rinkimų komisijų nustatytais 
terminais.  

15. Rinkimų data paskelbiama Centro direktoriaus pranešime apie rinkimų į Centro Mokslo 
tarybą organizavimą.  

16. Pasibaigus kandidatų registracijai, Centro padaliniai sudaro savo padalinyje iškeltų 
kandidatų sąrašą. Sudaromas atskiras sąrašas asmenų, kurių kandidatūras iškelia kitos įstaigos, įmonės 
ir organizacijos, suinteresuotos Centro tikslų įgyvendinimu. Sudaromas bendras visų kandidatuojančių 
asmenų sąrašas. Kandidatai sąrašuose išdėstomi abėcėlės tvarka.  

17. Kandidatų sąrašai viešai skelbiami visuose Centro padaliniuose bei Centro ir Lietuvos 
mokslo tarybos tinklalapiuose. 

18. Kandidatų iškėlimo ir registravimo tvarka gali būti keičiama ir pildoma bendru Centro 
padalinių rinkimų komisijų sutarimu pritarus Centro direktoriui.  
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IV. RINKIMŲ ORGANIZAVIMAS 

19. Rinkimus į Centro Mokslo tarybą organizuoja Centro padaliniuose sudarytos rinkimų 
organizavimo komisijos. Kiekviename padalinyje sudaroma po vieną rinkimų komisiją (iš viso Centre 
sudaromos 4 rinkimų komisijos). Rinkimų komisiją sudaro 5 atitinkamo padalinio darbuotojai, kuriuos 
įsakymu skiria Centro direktorius. Paskirti komisijų nariai bendru sutarimu iš savo tarpo skiria padalinio 
rinkimų komisijos pirmininką. Paskirtų 4 komisijų pirmininkai bendru sutarimu paskiria 1 iš jų atsakingą 
už visų 4 komisijų veiklą. Komisijų nariai skiriami iš Centro mokslo darbuotojų, kurie nekandidatuoja 
rinkimuose į Mokslo tarybą.  

20. Likus ne mažiau kaip 14 dienų iki rinkimų dienos, kiekvieno padalinio rinkimų komisija 
sudaro ir viešai paskelbia asmenų, galinčių balsuoti rinkimuose, sąrašą. Iš viso sudaromi 4 atskiri 
kiekvieno padalinio sąrašai bei 1 bendras Centro sąrašas, kuriame surašomi visi, balsuoti rinkimuose į 
Mokslo tarybą teisę turintys asmenys.  

21. Į rinkėjų sąrašą įtraukiami visi Centro mokslo darbuotojai, rinkimų dieną dirbantys Centre 
jaunesniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo ar vyriausiojo 
mokslo darbuotojo pareigose. 

22. Ginčus, kylančius dėl asmens įtraukimo/neįtraukimo į rinkėjų sąrašą, sprendžia padalinio 
rinkimų komisija priklausomai nuo to, dėl kurio padalinio rinkėjų sąrašo ginčas kilo. 

23. Centro padaliniai gali inicijuoti rinkimų į Mokslo tarybą tvarkos pakeitimus. 

V. NUOSTATAI DĖL RINKIMŲ TVARKOS 

24. Rinkimai į Mokslo tarybą vyksta tą pačią dieną visuose 4-iuose Centro padaliniuose. Tikslų 
rinkimų laiką ir vietą nustato Centro padalinių rinkimų komisijų pirmininkai bendru sutarimu.  

25. 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.  

26. Balsavimo teisę turintys mokslo darbuotojai, dėl objektyvių priežasčių paskelbtą rinkimų 
dieną negalintys dalyvauti rinkimuose (komandiruotė, liga, kiti atvejai), turi teisę balsuoti išankstine 
tvarka. Centro padalinių rinkimų komisijos privalo sudaryti sąlygas negalintiems balsuoti rinkimuose 
nustatytą dieną mokslo darbuotojams balsuoti išankstine tvarka. Išankstinio balsavimo datą, laiką, 
vietą nustato rinkimų komisijos bendru sutarimu ir paskelbia viešai kiekviename padalinyje..  

27. Mokslo darbuotojai, turintys balsavimo teisę ir iš anksto žinantys, kad rinkimų dieną 
negalės atvykti balsuoti, įpareigojami pranešti apie tai padalinio, į kurio rinkėjų sąrašą asmuo yra 
įtrauktas, rinkimų komisijai, padalinio rinkimų komisijos nustatyta tvarka. Padalinio rinkimų komisijos 
sudaro sąrašą asmenų, balsuosiančių išankstine tvarka 

28. 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 pirmininkui, atsakingam už visų 
4 rinkimų komisijų veiklą. Rinkimų dieną minėtas pirmininkas, stebint 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.  

29. Rinkimai yra teisėti ir įvykę, jeigu juose dalyvavo daugiau kaip pusė visų balsavimo teisę 
turinčių Centro mokslo darbuotojų.  

30. Kiekvienas rinkėjas gauna 5 biuletenius. Keturiuose biuleteniuose yra surašyti 4 padalinių 
kandidatai, penktajame biuletenyje surašomi kandidatai, kuriuos kaip savo atstovus siūlo kitos įstaigos, 
įmonės ir organizacijos, suinteresuotos Centro tikslų įgyvendinimu. 

31. Chemijos instituto, Fizikos instituto ir  Puslaidininkių fizikos instituto biuletenyje 
balsuojantis asmuo turi pažymėti ne daugiau kaip po 4 kandidatus, Tekstilės instituto biuletenyje – ne 
daugiau kaip 2 kandidatus, o penktajame biuletenyje, kuriame surašyti kitų įstaigų, įmonių ir 
organizacijų, suinteresuotų Centro tikslų įgyvendinimu, atstovai – ne daugiau kaip 6 kandidatus. Jeigu 
biuletenyje pažymėti daugiau kandidatų, biuletenis laikomas sugadintu ir negalioja. 

32. Iš Chemijos instituto, Fizikos instituto, Puslaidininkių fizikos instituto į Mokslo tarybą 
balsavimo būdu išrenkama po 3 kandidatus, o Tekstilės institutas į Mokslo tarybą deleguoja 1 
kandidatą (iš viso 10 kandidatų), 11-as Mokslo tarybos narys skiriamas iš tų kandidatų, kurie surinko 
daugiausiai balsų tarp 4-ąją vietą užėmusių kandidatų Chemijos instituto, Fizikos instituto, 
Puslaidininkių fizikos instituto sąrašuose ir 2-ąją vietą užėmusio kandidato Tekstilės instituto sąraše (1 
kandidatas). 

33. Likę 6 Mokslo tarybos nariai skiriami iš daugiausiai balsų surinkusių kandidatų, už kuriuos 
buvo balsuojama penktajame biuletenyje.  
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34. Balsavimo rezultatai skaičiuojami kiekviename padalinyje atskirai. Suskaičiavus balsus, 
užpildomi padalinių rinkimų protokolai, kuriuos pasirašo rinkimų komisijų pirmininkai ir nariai. Ne vėliau 
kaip kitą dieną po rinkimų, padalinių rinkimų komisijos surengia bendrą visų 4 komisijų posėdį, kuriame 
subendrinami visų 4 padalinių rinkimų rezultatai ir nustatomi asmenys, kurie rinkimuose surinko 
daugiausiai balsų. Bendrame padalinių rinkimų komisijų posėdyje užpildomas galutinis rinkimų 
protokolas, kuriame pasirašo visi posėdyje dalyvavę komisijų nariai. Rinkimų metu iškilusius techninius 
ar procedūrinius nesklandumus ar klausimus sprendžia rinkimų komisijos.  

35. Mokslo tarybos rinkimų rezultatai skelbiami viešai visuose 4 Centro padaliniuose rinkimų 
komisijų nustatyta tvarka. 

VI. MOKSLO TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

36. Centro direktorius ne vėliau kaip per 2 savaites po rinkimų į Mokslo tarybą pabaigos šaukia 
pirmąjį Mokslo tarybos posėdį. 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. Mokslo tarybos pirmininku negali būti renkamas Centro direktorius. 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.  

37. Mokslo tarybos veiklos metu sumažėjus narių skaičiui taryba papildoma naujais nariais, 
rinkimuose gavusiais daugiausia balsų, bet nepatekusiais į Mokslo tarybos sudėtį rinkimų metu. Nauji 
nariai skiriami iš to padalinio, kurio narys pasitraukė iš Mokslo tarybos. 

38. Mokslo taryba tvirtina savo darbo reglamentą. 
39. 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 

40. 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. 

41.  Papildomų Mokslo tarybos narių rinkimo metu Centro padalinių rinkimų komisijos bendru 
sutarimu nustato išduodamų rinkėjams biuletenių skaičių ir kiek kandidatų biuletenyje turi būti 
pažymėta balsuojant, priklausomai nuo to, kelių padalinių arba kitų įstaigų, suinteresuotų Centro tikslų 
įgyvendinimu, atstovai turi būti išrinkti.  

42. Papildomų narių rinkimuose dalyvauja visi Centro darbuotojai. 
43. Įvykus rinkimams ir rinkimų rezultatus patvirtinus rinkimų komisijoms, naujai išrinktieji 

Mokslo tarybos nariai pradeda dalyvauti Mokslo tarybos veikloje nuo pirmojo posėdžio įvykusio po 
papildomų narių rinkimų. 

44. Naujai išrinktų narių kadencija baigiasi kartu su Mokslo tarybos kadencija, 
 
 

__________________ 


