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I. BENDROJI DALIS 
 

1. Šis reglamentas nustato Lietuvos socialinių mokslų centro (toliau Centras) Mokslo tarybos 
rinkimų tvarką. 

2. Centro Mokslo tarybos rinkimų reglamentas (toliau – Reglamentas) parengtas remiantis 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1260 patvirtintais 
Lietuvos socialinių mokslų centro įstatais. 

3. Centras yra viešasis juridinis asmuo, vykdantis valstybei, visuomenei ar ūkio subjektams 
svarbius ilgalaikius Centro įstatuose nustatytų krypčių mokslinius tyrimus ir eksperimentinę 
plėtrą. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

4. Centro Mokslo taryba (toliau Mokslo taryba) yra kolegialus Centro valdymo organas, kurią 
sudaro 19 narių 5 metų laikotarpiui: 

4.1. Centro mokslo darbuotojai iš Centro mokslo darbuotojų ir administracijos renka 12 narių. 
4.2. Centro mokslo darbuotojai iš Centro tikslų ir veiklos dokumentuose nurodytos misijos 

įgyvendinimu suinteresuotų kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų (toliau Suinteresuotos įstaigos, 
įmonės ir organizacijos) renka tris suinteresuotas įstaigas, įmones ir organizacijas, kurios po 
Mokslo tarybos rinkimų deleguoja į Mokslo tarybą po vieną atstovą.  

4.3. Į Mokslo tarybą po vieną narį skiria Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. 

 
II. BENDROSIOS MOKSLO TARYBOS RINKIMŲ NUOSTATOS 

 
5. Rinkimus į Mokslo tarybą pagal šį Reglamentą skelbia ir organizuoja Centro direktorius;  
6. Informacija apie Mokslo tarybos rinkimus skelbiama Centro ir Lietuvos mokslo tarybos 

svetainėse ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki rinkimų dienos; 
7. Centro direktorius įsakymu sudaro Mokslo tarybos rinkimų komisiją (toliau Komisija), kuri 

atlieka rinkimų organizacinį darbą. 
8. Komisija sudaroma iš 3 narių – po vieną iš Centro filialų atstovų (Ekonomikos ir kaimo 

vystymo instituto, Sociologijos instituto ir Teisės instituto). Direktoriaus įsakymu paskirti 
komisijų nariai bendru sutarimu iš savo tarpo išsirenka komisijos pirmininką ir sekretorių. 

9. Direktoriaus įsakymu paskiriama Mokslo tarybos rinkimų data. 
10. Komisija organizuoja Mokslo tarybos rinkimus, pakartotinį balsavimą ir papildomus rinkimus, 

skaičiuoja (tvirtina) balsus ir nagrinėja gautus skundus. Komisija sprendimus priima balsavimu. 
Rinkimų rezultatus tvirtina Centro darbuotojai susirinkime. 

11. Likus ne mažiau kaip 14 dienų iki rinkimų dienos Komisija sudaro asmenų galinčių balsuoti 
Mokslo tarybos rinkimuose (toliau Rinkėjai) sąrašą. Iš viso sudaromi keturi rinkėjų sąrašai: 
kiekvieno Centro filialo sąrašas (3 sąrašai) ir vienas bendras rinkėjų sąrašas. 

12. Į rinkėjų sąrašą įtraukiami visi Centro mokslo darbuotojai rinkimų dieną dirbantys centre kaip 
tyrėjai, jaunesnieji mokslo darbuotojai, mokslo darbuotojai, vyresnieji mokslo darbuotojai ir 
vyriausieji mokslo darbuotojai. 
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III. KANDIDATŲ IŠKĖLIMAS IR REGISTRAVIMAS 
 

13. Kandidatuoti į Mokslo tarybos narius gali Centro mokslo darbuotojai ir administracijos 
darbuotojai. 

14. Centro kandidatus į Mokslo tarybą kelia mokslo darbuotojai ir administracija. Mokslo 
darbuotojas savo kandidatūrą gali teikti pats. Jeigu savo kandidatūrą asmuo teikia ne pats, 
būtina pridėti rašytinį kandidato sutikimą dalyvauti rinkimuose (laisva forma). Pasiūlymai dėl 
kandidatų teikiami Komisijos pirmininkui raštu (el. paštu), nurodant siūlomo kandidato vardą, 
pavardę, mokslo laipsnį, darbo vietą, pareigas, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki rinkimų dienos. 

15. Centro filialų vadovai kandidatais į Mokslo tarybą pasiūlo po dvi suinteresuotas įstaigas, 
įmones ir organizacijas.  

16. Sudaromas kandidatų į Mokslo tarybą sąrašas. Kandidatai sąraše išdėstomi eilės tvarka pagal 
kandidato darbovietę - Centro filialą ir pagal abėcėlę. Suinteresuotos įmonės, įstaigos ir 
organizacijos sąraše išdėstomas pagal suinteresuotą įmonę, įstaigą ir organizaciją pasiūliusį 
Centro filialą, abėcėlės tvarka.  

17. Kandidatų sąraše turi būti ne mažiau kaip po 5 kiekvieno Centro filialo kandidatus į Mokslo 
tarybą ir po 2 kiekvieno Centro filialo vadovų pasiūlytas suinteresuotas įstaigas, įmones ir 
organizacijas. 

18. Kandidatų į Mokslo tarybą sąrašas, ne vėliau kaip savaitę iki Mokslo tarybos rinkimų, 
paskelbiamas rinkėjams (išsiunčiamas el. paštu). 

 
 

IV. MOKSLO TARYBOS RINKIMAI 
 

19. Komisija likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki rinkimų dienos parengia 3 rinkimų į Mokslo 
tarybą balsavimo biuletenius: 

19.1. Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto kandidatų  (Balsavimo biuletenis Nr. 1); 
19.2. Sociologijos instituto kandidatų (Balsavimo biuletenis Nr. 2); 
19.3. Teisės instituto kandidatų (Balsavimo biuletenis Nr. 3);  
20. Rinkimai į Mokslo tarybą vyksta nuotoliniu būdu pasitelkiant technologines priemones, 

užtikrinančias rinkėjų valios išraiškos teisingumą bei anonimiškumą. Virtualią balsavimo 
platformą, užtikrinančią slaptą balsavimą, parenka Komisija. 

21. Rinkimai vyksta 2 darbo dienas nuo nustatytos rinkimų dienos. Informaciją apie rinkimų 
pradžios ir pabaigos laiką Komisija rinkėjams paskelbia ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki 
Mokslo tarybos rinkimų dienos. Kartu Komisija rinkėjams nusiunčia rinkėjo identifikavimo ir 
prisijungimo prie virtualios balsavimo platformos duomenis. 

22. Balsavimo biuleteniai rinkėjams laikomi išduotais, kai jiems į oficialų jų darbo elektroninį 
paštą yra nusiunčiamas laiškas su rinkėjo identifikavimo ir prisijungimo prie virtualios 
balsavimo platformos duomenimis. 

23. Rinkėjas laikomas balsavusiu, kai savo balsavimo teise jis  pasinaudoja virtualioje platformoje. 
24. Rinkimų teise rinkėjai gali pasinaudoti tik asmeniškai.  
25. Rinkimai yra teisėtai įvykę, jei balsavimo biuletenius gavo ir balsavimo teise pasinaudojo 

daugiau kaip pusė rinkėjų.  
26. Rinkimus laimi tie kandidatai į Mokslo tarybos narius, kurie gavo daugiausia balsų. Iš 

Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto, Sociologijos instituto ir Teisės instituto išrenkama po 
4 daugiausia rinkėjų balsų surinkusius kandidatus į Mokslo tarybos narius ir po vieną 
suinteresuotą įstaigą, įmonę ir organizaciją, kuri po Mokslo tarybos rinkimų deleguoja į 
Mokslo tarybą po vieną atstovą.  

27. Rinkimams vykstant virtualioje platformoje rinkėjų balsai skaičiuojami automatiškai. Komisija 
patvirtina šiuos balsavimo rezultatus, užpildo rinkimų protokolą, kurį pasirašo visi Komisijos 
nariai. Prie rinkimų protokolo pridedamas rinkėjų, kurie gavo balsavimo biuletenius ir 
pasinaudojo balsavimo teise virtualioje platformoje, sąrašas, kurį taip pat kaip ir protokolą 
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pasirašo visi Komisijos nariai. 
28. Jeigu į paskutines vietas Mokslo taryboje pretenduoja daugiau kandidatų, surinkusių vienodą 

rinkėjų balsų skaičių, nei yra laisvų vietų, pirmumo teisę būti išrinktu į Mokslo tarybos narius 
turi ilgiausią darbo stažą įstaigoje turintis kandidatas. 

29. Jeigu po rinkimų į Mokslo tarybą išrinktas Mokslo tarybos narys negali eiti savo pareigų, 
Mokslo tarybos nariu tampa kandidatas, rinkimuose gavęs daugiausia balsų tarp nepatekusių į 
Mokslo tarybos narius kandidatų iš to Centro filialo, kurio narys negali eiti pareigų Mokslo 
taryboje. Jeigu išrinktos suinteresuotos įstaigos, įmonės ar organizacijos deleguotas atstovas 
negali eiti savo pareigų Mokslo taryboje, ši įstaiga, įmonė ar organizacija skiria kitą atstovą į 
Mokslo tarybą. 

30. Mokslo tarybos rinkimų rezultatus (rinkimų protokolą) Komisija skelbia viešai, Centro rinkėjų 
susirinkime, organizuojamame nuotoliniu būdu. Šiame susirinkime Komisijos rinkimų 
protokolą atviru balsavimu paprasta balsų dauguma tvirtina rinkėjai. 
 

 
 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

31. Skundai dėl Mokslo tarybos rinkimų raštu pateikiami Komisijos pirmininkui ne vėliau kaip 
dieną prieš numatytą rinkimų rezultatų paskelbimą viešai, Centro rinkėjų susirinkime. Skundai 
nagrinėjami Komisijos posėdyje. Komisijos pirmininkas komisijos atsakymą skundo pateikėjui 
pateikia raštu per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo. Skundai tuo pačiu klausimu pakartotinai 
nepriimami. Sekančią dieną po atsakymo skundo pateikėjui, organizuojamas Centro rinkėjų 
susirinkimas. 

32. Išrinkta Mokslo taryba įgaliojimus įgyja nuo pirmojo Mokslo tarybos posėdžio. Nuo šio 
Mokslo tarybos posėdžio datos baigiasi anksčiau išrinktų Mokslo tarybos narių įgaliojimai. 

33. Visų Mokslo tarybos narių, nepriklausomai nuo jų išrinkimo laiko, įgaliojimai baigiasi vienu 
metu. 

 
 
     _________________________ 


