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LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO 
MOKSLO TARYBOS RINKIMŲ REGLAMENTAS 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Lietuvių kalbos instituto (toliau – Institutas) 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. Instituto mokslo taryba (toliau – Mokslo taryba) yra kolegialus Instituto valdymo 
organas, sudaromas 5 metų laikotarpiui. 

3. Mokslo tarybą sudaro 15 narių, iš kurių 10 yra renkami Instituto darbuotojai, 5 nariai 
yra Institute nedirbantys asmenys, teikiami įstaigų, įmonių ir organizacijų, suinteresuotų 
Instituto tikslų įgyvendinimu. 

4. Rinkimus į Mokslo tarybą skelbia direktorius pagal savo patvirtintą Reglamentą. 
Informacija paskelbiama Instituto ir Lietuvos mokslo tarybos tinklalapiuose ne vėliau kaip prieš 2 
mėnesius iki rinkimų dienos. 

5. Paskelbęs Mokslo tarybos rinkimų datą, direktorius išsiunčia kvietimus raštu, 
kviesdamas skirti po vieną atstovą į Instituto Mokslo tarybą, šioms Instituto tikslų įgyvendinimu 
suinteresuotoms institucijoms: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui, Lietuvos istorijos 
institutui, Vilniaus universitetui, Valstybinei lietuvių kalbos komisijai ir Lietuvos Respublikos 
švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. 

6. Teisę balsuoti Mokslo tarybos rinkimuose turi Institute dirbantys mokslininkai ir tyrėjai, 
rinkimų dieną einantys Institute jaunesniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, vyresniojo 
mokslo darbuotojo ir vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas.  

7. Mokslo tarybos narius renka Instituto mokslininkai ir tyrėjai slaptu balsavimu, į 
balsavimo biuletenius įtraukiami visi iškelti kandidatai. 

II. MOKSLO TARYBOS RINKIMAI 

8. Mokslo tarybos rinkimų datą nustato ir Rinkimų komisiją sudaro direktorius. 
9. Likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki rinkimų, direktorius sudaro Rinkimų komisiją 

iš 3 asmenų, turinčių balsavimo teisę. Kartu paskiriamas Rinkimų komisijos pirmininkas ir 
sekretorius.  

10. Mokslo tarybos rinkimus, pakartotinį balsavimą ir papildomus rinkimus organizuoja 
Rinkimų komisija. Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki rinkimų komisijos pirmininkas 
paskelbia kandidatų sąrašus Instituto skelbimų lentoje. Rinkimų komisijos narys negali būti 
kandidatu į Mokslo tarybą. 

11. Instituto kandidatus į Mokslo tarybą kelia mokslo darbuotojai centruose ir 
administracija. Mokslo darbuotojas ir administracijos darbuotojas gali save iškelti ir pats. 
Siūlymai Rinkimų komisijai pateikiami raštu ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki rinkimų. 

12. Instituto tikslų įgyvendinimu suinteresuoti juridiniai asmenys atstovus į Mokslo tarybą 
Institutui teikia raštu ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki rinkimų. 

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. Rinkimų komisija parengia rinkimų į Mokslo tarybą balsavimo biuletenį, kuriame 

abėcėlės tvarka pateikia kandidatų sąrašą. Į balsavimo biuletenį įtraukiami visi iškelti kandidatai. 

15. Rinkimai yra teisėti, jei balsavimo biuletenius gavo ir balsuotojų sąraše pasirašė 2/3 
balsavimo teisę turinčių rinkėjų. 

16. Balsavimo biuletenis išduodamas tik rinkimų dieną asmeniškai kiekvienam rinkėjui; jis 
balsavimo biuletenį pažymi ir meta į balsadėžę. Rinkimų į Mokslo tarybą balsadėžė balsavimo 
dieną pastatoma tam numatytoje patalpoje. Balsavimo laikas – nuo 9 val. iki 12 val. Visą 
balsavimo laiką balsadėžę stebi Rinkimų komisijos nariai. 

17. Balsavimo biuletenis laikomas teisėtu, jei jame rinkėjas paliko ne daugiau kaip 10 
kandidatų pavardžių. 

18. Pasibaigus balsavimui, visi Rinkimų komisijos nariai pasirašo rinkimų protokolą. Prie 
jo pridedamas balsuotojų sąrašas ir visi balsadėžėje rasti biuleteniai. Išrinktais laikomi kandidatai, 
surinkę daugiausia balsų. 

19. Rinkimų komisijos pirmininkas tame pačiame posėdyje skelbia pakartotinį balsavimą, 

jei į paskutines vietas Mokslo taryboje pretenduoja daugiau kandidatų, surinkusių vienodą balsų 
skaičių, nei yra laisvų vietų. 

20. Į pakartotinio balsavimo biuletenius įrašomi tik tie kandidatai, kurie turi vienodą balsų 
skaičių. Išrinktais laikomi kandidatai, surinkę daugiausia balsų. Balsuojama tik vieną kartą. Jei 
Mokslo tarybos nariai ir tada neišrenkami, organizuojami rinkimai į neišrinktas Mokslo tarybos 
narių vietas (ne vėliau kaip po dviejų savaičių). 

21. Mokslo tarybos rinkimų rezultatus (rinkimų protokolo išrašą) Rinkimų komisija skelbia 
rinkimų dieną.  

22. Esant laisvai Mokslo 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 Mokslo tarybos nario vieta.  

23. Naujai išrinktų Mokslo tarybos narių kadencija baigiasi kartu su Mokslo tarybos 
kadencija. 

24. 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 
 

25. Skundai dėl Mokslo tarybos rinkimų pateikiami raštu Rinkimų komisijos pirmininkui 
ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po rinkimų rezultatų paskelbimo. 

26. Skundai nagrinėjami Rinkimų komisijos posėdyje. 
27. Rinkimų komisija privalo per dvi darbo dienas išnagrinėti gautus skundus ir išsiųsti 

pareiškėjui raštišką atsakymą. 
28. Gavęs nepatenkinamą atsakymą, pareiškėjas turi teisę kreiptis į Instituto direktorių. 

Direktoriaus sprendimas yra galutinis. 
 

 
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
29. Pirmąjį Mokslo tarybos posėdį (ne vėliau kaip po dviejų savaičių nuo Mokslo tarybos 

sudarymo dienos) kviečia direktorius. 
30. Pirmasis Mokslo tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 

Mokslo tarybos narių. 
31. Mokslo tarybos pirmininkas renkamas iš Mokslo tarybos narių slaptu balsavimu 

paprasta balsų dauguma. 

32. Mokslo tarybos pirmininku negali būti renkamas Instituto direktorius. 
33. Tas pats asmuo Mokslo tarybos pirmininku gali būti renkamas ne daugiau kaip dviem 

kadencijoms iš eilės. 



34. Jei į Mokslo tarybos pirmininko vietą pretenduoja daugiau nei vienas kandidatas ir 
balsai pasiskirsto po lygiai, tame pat posėdyje organizuojamas antras balsavimo turas, kuriame 
dalyvauja du daugiausia balsų surinkę kandidatai. Jei ir antrajame ture nepavyksta išrinkti 
pirmininko, Instituto direktorius kviečia pakartotinį Mokslo tarybos posėdį pirmininkui išrinkti 
(ne vėliau kaip po dviejų savaičių). 

35. Mokslo tarybos pirmininko pavaduotojas ir Mokslo tarybos sekretorius renkami iš 
Mokslo tarybos pirmininko pasiūlytų kandidatų atviru balsavimu paprasta Mokslo tarybos narių 
balsų dauguma. 
 

______________________________ 


