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LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRO  

MOKSLO TARYBOS RINKIMŲ REGLAMENTAS 
 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Šis reglamentas nustato Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (toliau – Centro) mokslo 

tarybos rinkimų tvarką. 

2. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslo taryba (toliau - Mokslo taryba) sudaroma 

vadovaujantis Centro įstatais (Žin., 2009, Nr.158-7184) bei šiuo reglamentu. 

3. Rinkimus į Mokslo tarybą skelbia Centro direktorius ir sudaro Mokslo tarybos rinkimų 

komisiją (toliau – Rinkimų komisija). 

4. Rinkimų komisija ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki rinkimų dienos paskelbia informaciją 

apie Mokslo tarybos rinkimus Lietuvos mokslo tarybos, Centro bei visų kamieninių 

padalinių tinklalapiuose.  

5. Mokslo taryba sudaroma 5 metams iš Centro mokslo darbuotojų ir administracijos, taip pat 

kitų įstaigų ir organizacijų, suinteresuotų Centro tikslų įgyvendinimu, atstovų. 

6. Mokslo tarybą sudaro 15 narių, iš kurių ne mažiau kaip trečdalis – Centre nedirbantys 

asmenys. 

7. Mokslo taryba sudaroma iš kamieniniuose padaliniuose išrinktų Mokslo tarybos narių. 

Miškų institute renkami 3 nariai iš Miškų instituto darbuotojų ir 1 narys iš Centro tikslų 

įgyvendinimu suinteresuotų kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovų,  Sodininkystės ir 

daržininkystės institute - 3 nariai iš Sodininkystės ir daržininkystės instituto darbuotojų ir 1 

narys iš Centro tikslų įgyvendinimu suinteresuotų kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų 

atstovų,  Žemdirbystės institute - 4 nariai iš Žemdirbystės instituto ir regioninių padalinių 

darbuotojų ir 3 nariai iš Centro tikslų įgyvendinimu suinteresuotų kitų įstaigų, įmonių ir 

organizacijų atstovų.  

8. Mokslo tarybos narius renka atskirai Centro kamieninių padalinių mokslo darbuotojai slaptu 

balsavimu. 

 

II. MOKSLO TARYBOS NARIŲ RINKIMŲ KOMISIJA 

 

9. Rinkimų komisija sudaroma iš 7 narių - kamieninių padalinių atstovų (2 nariai Miškų 

instituto, 2 nariai Sodininkystės ir daržininkystės instituto ir 3 nariai Žemdirbystės 

instituto).  

10. Rinkimų komisija organizuoja Mokslo tarybos rinkimus, skaičiuoja balsus ir nagrinėja 

gautus skundus. Rinkimų komisija sprendimus priima balsavimu. Rinkimų rezultatus 

tvirtina Centro direktorius. 

11. Skundai dėl Mokslo tarybos rinkimų pateikiami raštu Rinkimų komisijos pirmininkui ne 

vėliau kaip per 2 darbo dienas po rinkimų rezultatų paskelbimo padalinyje. Anoniminiai 

skundai nepriimami. Skundai nagrinėjami Rinkimų komisijos posėdyje. Rinkimų komisijos 

pirmininkas komisijos atsakymą skundo pateikėjui pateikia raštu per 3 darbo dienas nuo 

skundo gavimo. Pakartotini skundai tuo pačiu klausimu nepriimami. 
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III.   MOKSLO TARYBOS NARIŲ RINKIMAI 

 

12. Kandidatuoti į Mokslo tarybos narius gali Centro mokslo darbuotojai, administracija ir 

Centro tikslų įgyvendinimu suinteresuotų kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovai. 

13. Kandidatus į Mokslo tarybos narius gali kelti kamieninio padalinio mokslo darbuotojai, 

administracija ir Centro tikslų įgyvendinimu suinteresuoti juridiniai asmenys.  
14. Pasiūlymai raštu dėl kandidatų, nurodant siūlomo kandidato pavardę, vardą, mokslo laipsnį, 

darbo vietą ir pareigas, pateikiami Rinkimų komisijai ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki 

rinkimų.    

15. Rinkimų komisija, gavusi visų siūlomų kandidatų pavardes, sudaro 6 sąrašus. Pirmame iš jų 

yra į Mokslo tarybą siūlomi Miškų instituto darbuotojai, antrame –  šio instituto tikslų 

įgyvendinimu suinteresuotų kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovai, trečiame -  

Sodininkystės ir daržininkystės instituto  darbuotojai, ketvirtame - šio instituto tikslų 

įgyvendinimu suinteresuotų kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovai, penktame  – 

Žemdirbystės instituto  darbuotojai ir šeštame – šio instituto tikslų įgyvendinimu 

suinteresuotų kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovai. Siūlomų atstovauti asmenų 

pavardės atskiruose sąrašuose surašomos abėcėlės tvarka.  

16. Sudaryti sąrašai išsiunčiami Centro kamieninių bei regioninių padalinių direktoriams. 

Direktoriai privalo supažindinti savo kamieninio ar regioninio padalinio mokslo darbuotojus 

su gauta informacija. 

17. Asmuo, pasiūlytas būti Mokslo tarybos nariu, bet pats to nepageidaujantis, privalo per 3 

darbo dienas nuo kandidatų sąrašų paskelbimo dienos apie tai raštu informuoti Rinkimų 

komisiją. Po šio termino savo kandidatūros atsiimti negalima. 

18. Likus 5 darbo dienoms iki Mokslo tarybos rinkimų, sudaromi balsavimo biuleteniai, kurių 

pirmame iš jų yra į Mokslo tarybą siūlomi Miškų instituto darbuotojai, antrame –  šio 

instituto tikslų įgyvendinimu suinteresuotų kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovai, 

trečiame -  Sodininkystės ir daržininkystės instituto  darbuotojai, ketvirtame - šio instituto 

tikslų įgyvendinimu suinteresuotų kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovai, penktame  – 

Žemdirbystės instituto  darbuotojai ir šeštame – šio instituto tikslų įgyvendinimu 

suinteresuotų kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovai.    
19. Balsavimo biuleteniai mokslo darbuotojams  išduodami pagal sąrašą jiems pasirašant. 

20. Negaliojančiais biuleteniais pripažįstami: 

20.1. nenustatyto pavyzdžio rinkimų biuleteniai; 

20.2. neantspauduoti rinkimų biuleteniai;  
  

20.3. jeigu  balsuota už daugiau asmenų, nei reikia išrinkti Mokslo tarybos narių.  
21. Išrinktais laikomi tie asmenys, kurie surinko daugiausiai rinkimuose dalyvavusių mokslo 

darbuotojų balsų.  

22. Jei į laisvas vietas iš Centro kamieninio padalinio sąrašo ar iš Centre nedirbančių asmenų 

sąrašo į Mokslo tarybos nario vietą pretenduoją 2 ar daugiau kandidatų, surinkusių po lygiai 

balsų, tuomet kitam slaptam balsavimui pateikiamos tik jų pavardės. Išrinktu Mokslo 

tarybos nariu laikomas kandidatas, surinkęs daugiausiai balsų. 

23. Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų kamieninio 

padalinio mokslo darbuotojų. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

24. Mokslo taryba gali dirbti, jeigu išrinkta ne mažiau kaip 12 jos narių. 

25. Pirmąjį naujai išrinktos Mokslo tarybos posėdį kviečia Rinkimų komisijos pirmininkas ir 

jam pirmininkauja iki Mokslo tarybos pirmininko išrinkimo. 

26. Mokslo tarybos narių įgaliojimų laikas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai naujai 

išrinkta taryba susirenka į pirmąjį posėdį. Nuo šio Mokslo tarybos posėdžio pradžios 

baigiasi anksčiau išrinktų Mokslo tarybos narių įgaliojimai.  
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27. Jei Mokslo tarybos narys nebegali juo būti, kitu Mokslo tarybos nariu tampa tas asmuo, 

kuris gavo daugiausiai balsų kamieniniame padalinyje iš nepatekusiųjų į Mokslo tarybą 

kandidatų sąrašo.  

28. Jei asmuo, kuris gavo daugiausiai balsų iš nepatekusiųjų į Mokslo tarybą kandidatų sąrašo 

nesutinka užimti jam siūlomą vakuojančią vietą Mokslo taryboje, tuomet skelbiami nauji 

Mokslo tarybos nario rinkimai šio reglamento nustatyta tvarka. Rinkimai nerengiami, jeigu 

skelbtina naujų rinkimų data patenka į laikotarpį, kai iki naujos Mokslo tarybos rinkimų 

datos yra likę mažiau kaip vieneri metai. 

29. Visų Mokslo tarybos narių, nepriklausomai nuo jų išrinkimo laiko, įgaliojimai baigiasi 

vienu metu.  

 

  

 

 


