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LIETUVOS KALBOS INSTITUTO
MOKSLO TARYBOS RINKIMŲ REGLAMENTAS
I. BENDROS NUOSTATOS
1. Lietuvių kalbos instituto (toliau – Instituto) Mokslo tarybos rinkimų reglamentas
(toliau – Reglamentas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu
(Žin., 2009, Nr. 54-2140), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu
Nr. 1797 patvirtintais Lietuvių kalbos instituto įstatais (Žin., 2009, Nr. 158-7183) (toliau – įstatai).
2. Institutas yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas, turintis ypatingos nacionalinės
svarbos statusą, įsteigtas nematerialiajam ir dokumentiniam lituanistikos ir lituanikos paveldui
kaupti, sisteminti, saugoti ir skleisti, ilgalaikiams fundamentiniams lietuvių kalbos ir raštijos
paveldo tyrimams vykdyti.
3. Instituto teisinė forma – viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga,
kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
4. Instituto mokslo taryba (toliau – Mokslo taryba) yra kolegialus Instituto valdymo
organas, sudaromas iš 15 narių 5 metų laikotarpiui.
5. Mokslo tarybos nariais gali būti Instituto mokslo darbuotojai ir administracijos, taip
pat Instituto tikslų įgyvendinimu suinteresuotų juridinių asmenų atstovai.
6. Mokslo taryba sudaroma laikantis šių principų:
6.1. 6 nariai renkami iš Instituto padalinių – Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro su jo
padaliniais, Raštijos paveldo tyrimų centro su jo padaliniais, Geolingvistikos centro su jo
padaliniais, Sociolingvistikos centro, Terminologijos centro, Bendrinės kalbos tyrimų centro su jo
padaliniais, išrenkant iš kiekvieno centro po vieną narį.
6.2. 5 nariai yra Institute nedirbantys asmenys, kurių po vieną narį renkama iš
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvos istorijos instituto, Vilniaus universiteto,
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos deleguotų asmenų.
Rekomenduotina, kad iš kiekvienos institucijos būtų pasiūlyta po tris kandidatus į Mokslo tarybos
narius, iš kurių po vieną nuo kiekvienos institucijos atrinktų visuotinio susirinkimo metu Institute
dirbantys mokslo darbuotojai.
6.3. 3 nariai renkami iš Instituto administracijos.
6.4. 1 narys renkamas iš Institute studijuojančių doktorantų.
6.5. Rinkimus į Mokslo tarybą skelbia ir organizuoja direktorius pagal jo patvirtintą
Mokslo tarybos rinkimų reglamentą. Informacija paskelbiama Instituto ir Lietuvos mokslo tarybos

tinklalapiuose ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki rinkimų dienos.
6.6. Kandidatus kelia Instituto mokslo darbuotojai, administracija ir Instituto tikslų
įgyvendinimu suinteresuoti juridiniai asmenys:

6.6.1. kandidatai nuo kiekvieno Instituto kamieninio padalinio keliami tik to padalinio,
kuriame kandidatas keliamas, darbuotojų arba save kandidatu iškelia pats mokslo darbuotojas,
dirbantis tame padalinyje. Iškelto ar save iškėlusio kandidato dokumentai yra perduodami Rinkimų
komisijai;

6.6.2. kandidatus nuo administracijos kelia administracijos darbuotojai administracijos
padalinių susirinkime arba kandidatai nuo administracijos išsikelia patys;
6.6.3. kandidatus nuo Institute studijuojančių doktorantų kelia doktorantai doktorantų
susirinkime ir visi Instituto darbuotojai savo padalinių susirinkimuose. Taip pat doktoranto
kandidatūra į Mokslo tarybos narius gali būti iškelta ir su Instituto tikslų įgyvendinimu
suinteresuotų juridinių asmenų atstovų. Iškelto ar save iškėlusio kandidato dokumentai yra perduodami
Rinkimų komisijai.

6.7. Mokslo tarybos narius renka Instituto mokslo darbuotojai slaptu balsavimu, į
balsavimo biuletenius įtraukiami visi iškelti ar save iškėlę kandidatai. Galutinis iškeltų ir save
išsikėlusių kandidatų sąrašas yra tvirtinamas Rinkimų komisijos.
6.8. Kandidatuoti ir būti išrinkti į Mokslo tarybą nuo Instituto gali visi Institute
pagrindines pareigas einantys ir ne mažiau kaip puse etato Institute dirbantys mokslo darbuotojai ir
administracijos darbuotojai.
6.9. Teisę balsuoti Mokslo tarybos rinkimuose turi Instituto mokslo darbuotojai,

rinkimų dieną einantys Institute jaunesniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, vyresniojo
mokslo darbuotojo ar vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas. Tarybos narius renka Instituto
mokslo darbuotojai slaptu balsavimu.
II. BENDROSIOS MOKSLO TARYBOS RINKIMŲ NUOSTATOS
7. Rinkimų organizacinį darbą atlieka Instituto direktoriaus įsakymu sudaryta Mokslo
tarybos rinkimų komisija (toliau – Rinkimų komisija) iš trijų Institute dirbančių narių, kurie
nekandidatuoja rinkimuose į Mokslo tarybą.
8. Paskirti Rinkimų komisijos nariai bendru sutarimu iš savo tarpo skiria Rinkimų
komisijos pirmininką ir sekretorių.
9. Tuo atveju, jeigu bent vienas iš Rinkimų komisijos narių yra iškeliamas kandidatu į
Mokslo tarybą, į jo vietą Instituto direktoriaus įsakymu yra paskiriamas kitas Rinkimų komisijos
narys.
10. Rinkimų datą paskelbia Instituto direktorius.
11. Rinkimų komisija sudaro turinčių teisę balsuoti asmenų sąrašą.

12. Rinkimų teise Instituto darbuotojai gali pasinaudoti tik asmeniškai.
13. Balsavimo teisę turintys Instituto mokslo darbuotojai, dėl objektyvių priežasčių
paskelbtą rinkimų datą negalintys dalyvauti rinkimuose (komandiruotė, liga, kiti atvejai), turi teisę
balsuoti išankstine tvarka. Rinkimų komisija nustato išankstinio balsavimo laiką ir vietą.
14. Mokslo darbuotojai, nepasinaudoję galimybe balsuoti išankstine tvarka ir negalėję
balsuoti paskirtą rinkimų dieną, praranda balsavimo teisę.
15. Jeigu savo kandidatūrą į Mokslo tarybos narius teikia ne pats kandidatas, būtina
pridėti kandidato rašytinį sutikimą dalyvauti rinkimuose.
16. Tuo atveju, kada yra teikiamos ne Instituto darbuotojų kandidatūros, kartu reikia
pridėti kandidato gyvenimo aprašymą ir darbovietės rekomendaciją.
17. Kandidatų dokumentai (kandidatų į Mokslo tarybos narius rašytiniai sutikimai
kandidatuoti, prašymai kandidatuoti (kai kandidatu į Mokslo tarybos narius asmuo kelia save
pats), padalinio, kuris kelia kandidatą, susirinkimo protokolas ir kiti dokumentai kandidato
nuožiūra) priimami iki Rinkimų komisijos nustatytos datos.
18. Gavusi kandidatų dokumentus, Rinkimų komisija juos išnagrinėja ir atitinkančius
reikalavimus asmenis įtraukia į kandidatų sąrašą. Kandidatai sąraše išdėstomi abėcėlės tvarka.
19. Kandidatų į Mokslo tarybos narius sąrašas ne vėliau kaip savaitę iki Mokslo
tarybos rinkimų paskelbiamas viešai Instituto skelbimų lentoje, nurodant kandidatą teikusį
subjektą.
20. Rinkimų komisija paruošia balsavimo biuletenius, kuriuose abėcėlės tvarka
pateikiamas visas kandidatų į Mokslo tarybos narius sąrašus pagal šio Reglamento 6.1.–6.4.
punktuose nustatytus Tarybos sudarymo principus.
21. Balsavimo biuleteniai išduodami tik rinkimų dieną asmeniškai kiekvienam
rinkėjui; jis balsavimo biuletenį pažymi ir meta į balsadėžę. Rinkimų į Tarybą balsadėžė
balsavimo dieną pastatoma tam numatytoje patalpoje. Balsavimo laikas – nuo 9 val. iki 12 val.
Visą balsavimo laiką balsadėžę stebi Rinkimų komisijos nariai.
22. Rinkimuose laimi tie kandidatai, kurie savo grupėse (Reglamento 6.1.–6.4.
punktai) gavo daugiausia balsų.
23. Rinkimų komisijai suskaičiavus balsus, užpildomas rinkimų protokolas, kurį
pasirašo Rinkimų komisijos pirmininkas ir nariai. Rinkimų metu iškilusius techninius ar
procedūrinius nesklandumus ir kitus klausimus sprendžia Rinkimų komisija.
24. Balsavimo rezultatai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo balsų suskaičiavimo
skelbiami viešai.
25. Rinkimų komisija po 5 darbo dienų skelbia pakartotinį balsavimą, jei į paskutines
vietas Taryboje pretenduoja daugiau kandidatų, surinkusių vienodą balsų skaičių, nei yra laisvų
vietų.
26. Į pakartotinio balsavimo biuletenius įrašomi tik tie kandidatai, kurie turi vienodą

balsų skaičių. Išrinktais laikomi kandidatai, surinkę daugiausia balsų. Balsuojama tik vieną kartą.
Jei Tarybos nariai ir tada neišrenkami, organizuojami rinkimai į neišrinktas Tarybos narių vietas
(ne vėliau kaip po dviejų savaičių).
27. Tarybos rinkimų rezultatus (rinkimų protokolo išrašą) Rinkimų komisija skelbia
pakartotinių rinkimų dieną.
28. Esant laisvai Tarybos nario vietai skelbiami nauji rinkimai šiai vietai užimti.
Rinkimai organizuojami pagal tas pačias taisykles, nustatytas šiame Reglamente ne vėliau kaip per
6 mėn., kai atsiranda laisva Tarybos nario vieta.
29. Naujai išrinktų Mokslo tarybos narių kadencija baigiasi kartu su Mokslo tarybos
kadencija.
30. Išrinkta Mokslo taryba įgaliojimus įgyja nuo pirmojo Mokslo tarybos posėdžio.
Ankstesnės Mokslo tarybos įgaliojimai nutrūksta nuo tos dienos, kai naujai išrinkta Mokslo taryba
susirenka į pirmąjį posėdį.
III. SKUNDAI IR NAGRINĖJIMO TVARKA
31. Skundai dėl Tarybos rinkimų pateikiami raštu Rinkimų komisijai ne vėliau kaip
per dvi darbo dienas nuo rinkimų rezultatų paskelbimo.
32. Skundai nagrinėjami Rinkimų komisijos posėdyje.
33. Rinkimų komisija privalo per dvi darbo dienas išnagrinėti gautus skundus ir
išsiųsti pareiškėjui raštišką atsakymą.
34. Gavęs nepatenkinamą atsakymą pareiškėjas turi teisę kreiptis į Instituto direktorių,
kuris skundo nagrinėjimui sudaro trijų narių Apeliacinę komisiją. Apeliacinės komisijos
sprendimas yra galutinis.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
35. Pirmąjį Tarybos posėdį (ne vėliau kaip po dviejų savaičių nuo Tarybos sudarymo
dienos) kviečia direktorius.
36. Pirmasis Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3
tarybos narių.
37. Tarybos pirmininkas renkamas iš Tarybos narių slaptu balsavimu paprasta balsų
dauguma.
38. Tarybos pirmininku negali būti renkamas Instituto direktorius.
39. Tas pats asmuo Tarybos pirmininku gali būti renkamas ne daugiau kaip dviem
kadencijoms iš eilės.
40. Jei į Tarybos pirmininko vietą pretenduoja daugiau nei vienas kandidatas ir balsai

pasiskirsto po lygiai, tame pat posėdyje organizuojamas antras balsavimo turas, kuriame dalyvauja
du daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Jei ir antrajame ture nepavyksta išrinkti pirmininko,
Instituto direktorius kviečia pakartotiną Tarybos posėdį pirmininkui išrinkti (ne vėliau kaip po
dviejų savaičių).
41. Tarybos pirmininko pavaduotojas ir Tarybos sekretorius renkami iš Tarybos
pirmininko pasiūlytų kandidatų atviru balsavimu paprasta Tarybos narių balsų dauguma.
___________

