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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokslo instituto tarybos (toliau – Tarybos) narių skaičių (ne mažiau kaip 7 nariai ir ne daugiau kaip 

18 narių) ir jų kvotas nustato Universiteto Senatas.  

2. Mokslo instituto direktorius yra Mokslo instituto tarybos narys pagal pareigas. Studentų atstovai 

sudaro ne mažiau kaip 10 procentų Mokslo instituto tarybos narių, juos skiria studentų atstovybė. 

Likusius 2/3 Mokslo instituto tarybos narių sudaro Mokslo instituto mokslininkų išrinkti nariai, 1/3 – 

Senato paskirti nariai. Ne mažiau kaip 2/3 Mokslo instituto tarybos narių turi būti mokslininkai..  

3. Ne mažiau kaip 2/3 mokslo instituto Tarybos narių turi būti mokslininkai.  

4. Tarybos narių nuo instituto rinkimams organizuoti Senatas sudaro mokslo instituto rinkimų komisiją 

iš 5 asmenų ir paskelbia rinkimų datą. Rinkimų komisijos narys mokslininkas turi teisę balsuoti ir būti 

išrinktas Tarybos nariu. Rinkimų komisijai įgaliojimai suteikiami Tarybos kadencijai.  

 

II. RINKIMŲ TVARKA 

 

5. Instituto rinkimų komisija sudaro mokslininkų (rinkėjų), kurie institute turi darbo sutartis, sąrašą ir jį 

paskelbia viešai.  

6. Kandidatai į Tarybos narius pradedami kelti paskelbus rinkimus ir baigiami – likus 5 darbo dienoms 

iki rinkimų. Kandidatais į Tarybos narius gali būti mokslininkai, kurie institute pareigas užima 

konkurso būdu. Kandidatą gali iškelti mokslininkų (rinkėjų) grupė arba kandidatūrą gali kelti ir pats 

mokslininkas. Kandidatas turi duoti sutikimą balotiruotis. Maksimalus kandidatų skaičius neribojamas. 

Rinkimų komisija kandidatus registruoja ir skelbia viešai.  

7. Rinkimų komisija ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas paskelbia rinkimų laiką ir vietą. Rinkimai yra 

teisėti, jeigu susirinkime dalyvauja daugiau kaip 2/3 visų instituto mokslininkų. Jeigu susirinkime 
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nedalyvauja reikiamas mokslininkų skaičius, tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas rinkimų komisija 

šaukia pakartotinį susirinkimą.  

8. Rinkimams parengiami slapto balsavimo biuleteniai. Į rinkimų biuletenį abėcėlės tvarka įrašoma visų 

kandidatų vardai ir pavardės. Biuletenius išduoda rinkimų komisija. Rinkėjai gaudami biuletenį 

pasirašo biuletenių išdavimo lape. Kandidatų, už kuriuos rinkėjas balsuoja, pavardės biuletenyje 

pažymimos.  

9. Tarybos nariais tampa tie kandidatai, kurie surinko daugiausiai balsų. Surinkus dviem ar daugiau 

kandidatų vienodą balsų skaičių ir likus pagal kvotas mažiau laisvų vietų nei yra pretendentų, po 

savaitės rengiamas antras balsavimo turas. Antrame ture į vieną laisvą Tarybos nario vietą gali 

pretenduoti ne mažiau kaip du kandidatai, pirmame ture surinkę daugiausiai balsų. Išrinktais laikomi 

tie kandidatai, kurie surinko daugiausia balsų.  

10. Esant svarbioms priežastims rinkimų komisija gali sudaryti sąlygas balsuoti iš anksto.  

11. Rinkimų komisija balsavimo rezultatus paskelbia ne vėliau kaip kitą darbo dieną po įvykusių rinkimų 

ir informuoja Rektorių.  

12. Senatui ir Universiteto studentų atstovybei paskyrus skiriamus Tarybos narius, Universiteto 

Rektorius įsakymu tvirtina Mokslo instituto Tarybos sudėtį. Tarybos kadencija yra 5 metai ir 

skaičiuojama nuo Rektoriaus įsakymo datos.  

13. Pirmąjį Tarybos posėdį ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po jos sudėties patvirtinimo Rektoriaus 

įsakymu šaukia Mokslo instituto direktorius.  

14. Pirmajame Tarybos posėdyje paprasta balsų dauguma iš Tarybos narių slaptu balsavimu išrenkamas 

Tarybos pirmininkas. Jo teikimu Taryba renka pirmininko pavaduotoją ir sekretorių. Mokslo instituto 

direktorius negali būti Tarybos pirmininku.  

15. Taryba vadovaujasi Mokslo instituto Taryboje patvirtintu Tarybos darbo reglamentu.  

16. Mokslo instituto tarybos nariui atsisakius savo pareigų ar nutraukus darbo santykius su Universitetu, 

į laisvą Mokslo instituto nario vietą renkamas ar skiriamas kitas Mokslo instituto tarybos narys tokia pat 

tvarka, kaip buvo paskirtas ar išrinktas atsisakęs savo pareigų ar nutraukęs darbo santykius su 

Universitetu Mokslo instituto tarybos narys. Naujas Mokslo instituto tarybos narys pareigas eina iki 

Mokslo instituto tarybos kadencijos pabaigos. 


