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Dalyvauja:  

Rinkimų komisijos narės: V. Sakalauskienė, J. Pajėdienė, E. Pesliakaitė. 

 

Esant laisvai LKI Mokslo tarybos doktoranto nario vietai, paskelbti rinkimai šiai vietai 

užimti. Posėdyje aptarti rinkimų eigos, kandidatų kėlimo, išankstinio balsavimo ir kt. 

organizaciniai klausimai. Bendru sutarimu nustatytos komisijos narių pareigos.  

 

Nutarta: 

1. Rinkimų komisijos pirmininke skirti dr. V. Sakalauskienę. 

2. Rinkimų komisijos sekretore skirti E. Pesliakaitę. 

3. Nustatyti šias rinkimų eigos datas: 

3.1. iki 2017 m. lapkričio 15 d. (įskaitytinai):  

 LKI administracija Rinkimų komisijai pateikia kandidatų į LKI Mokslo 

tarybą sąrašą ir kt. dokumentus (posėdžio protokolą, rašytinius keliamų 

kandidatų sutikimus dalyvauti rinkimuose į Mokslo tarybos narius ir kt., 

žr. LKI Mokslo tarybos rinkimų reglamento 17 punktą);  

 dokumentus (žr. Reglamento 15 ir 17 punktus) pateikia save keliantys 

kandidatai; 

 ketinantys pasinaudoti išankstinio balsavimo teise rinkėjai apie tai 

informuoja Rinkimų komisiją. 

3.2. iki 2017 m. lapkričio 20 d. (įskaitytinai) Rinkimų komisija skelbia kandidatų į 

laisvą LKI Mokslo tarybos nario vietą sąrašą.  
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3.3. 2017 m. lapkričio 29 d. 13–16 val. LKI salėje vyks išankstinis balsavimas 

(esant pageidaujančių balsuoti iš anksto, apie tai pranešus iki 2017 m. lapkričio 

15 d.). 

4. Paskelbti šią informaciją LKI skelbimų lentoje (kartu su LKI Mokslo tarybos rinkimų 

reglamentu), LKI tinkalalapyje ir išsiųsti visiems LKI darbuotojams instituto el. 

paštu (su nuoroda į Mokslų tarybos rinkimų reglamentą LKI tinklalapyje). 

5. Priminti, kad balsuoja rinkimų dieną LKI dirbantys (etatiniai ir pagal projektus) 

mokslo darbuotojai. Balsavimo teise norintys pasinaudoti atostogaujantieji ar  

komandiruoti LKI mokslo darbuotojai 2017 m. gruodžio 6 d. turi būti atšaukti iš 

atostogų arba balsuoti iš anksto. 

5. Paskelbti, kad Rinkimų komisijai pateikiamus dokumentus ir kt. informaciją renka 

Rinkimų komisijos sektetorė Eglė Pesliakaitė (el. p. egle.pesliakaite@lki.lt, tel.  

(8 5) 234 66 21). 

 

 

 

 

Rinkimų komisijos pirmininkė                               V. Sakalauskienė 

 

Rinkimų komisijos sekretorė                                   E. Pesliakaitė 
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