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VALSTYBINIO MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTO INOVATYVIOS MEDICINOS
CENTRO MOKSLO TARYBOS RINKIMŲ REGLAMENTAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro (toliau –
Centras) Mokslo tarybos (toliau - Taryba) rinkimų reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato
Centro Tarybos rinkimų tvarką, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir
studijų įstatymo 32 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m gegužės
27 d. nutarimu Nr. 537 patvirtintų Centro įstatų 16-17 punktų nuostatomis.
2.
Taryba sudaroma 5 metams iš Centro mokslo skyriuose dirbančių mokslo
darbuotojų ir administracijos darbuotojų, taip pat kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų,
suinteresuotų Centro tikslų įgyvendinimu, atstovų.
3.
Mokslo tarybą sudaro 15 narių, iš jų ne mažiau kaip 7 – Centre nedirbantys
asmenys, iš kurių vieną narį skiria Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančioji
institucija, o kiti nariai yra deleguojami iš Centro direktoriaus sprendimu pasirinktų
institucijų.
4.
Rinkimus į Mokslo tarybą skelbia Centro direktorius. Informacija skelbiama
Centro ir Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainėse ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki
rinkimų dienos.
II. RINKIMŲ KOMISIJA
5.
Centro direktorius sudaro rinkimų komisiją iš 5 asmenų, iš kurių vienas
paskiriamas rinkimų komisijos pirmininku.
6.
Rinkimų komisijos nariais gali būti tik Centre dirbantys darbuotojai. Rinkimų
komisijos nariai negali būti keliami kandidatais į Tarybos narius.
7.
Rinkimų komisijai vadovauja ir jos darbą organizuoja rinkimų komisijos
pirmininkas.
8.
Komisijos darbas vyksta posėdžiuose. Komisijos posėdžiai yra teisėti jei juose
dalyvauja ne mažiau kaip 3 Komisijos nariai, įskaitant Komisijos pirmininką. Komisija
sprendimus priima atviru balsavimu paprasta dalyvaujančių komisijos narių dauguma.
Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai lemiamo balso teisę turi Komisijos
pirmininkas.
9.
Komisija organizuoja Tarybos rinkimus, skaičiuoja balsus, nagrinėja gautus
skundus.
10. Skundai dėl Tarybos rinkimų pateikiami raštu Komisijos pirmininkui ne vėliau
kaip per 2 darbo dienas po rinkimų rezultatų paskelbimo. Anoniminiai skundai nepriimami.
Skundai nagrinėjami Komisijos posėdyje. Komisija atsakymą skundo pateikėjui pateikia
raštu, arba elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo. Komisija turi teisę
nenagrinėti skundo, pateikto tuo pačiu klausimu, jei šis skundas jau buvo išnagrinėtas.

11.

Rinkimų komisijos nariai savo funkcijas vykdo visuomeniniais pagrindais.

III. TARYBOS NARIŲ RINKIMAI
12. Tarybos narius, išskyrus deleguotus iš direktoriaus atrinktų institucijų,
suinteresuotų Centro tikslų įgyvendinimu, slaptu balsavimu renka Centro akademiniuose
padaliniuose dirbantys mokslo darbuotojai.
13. Paskelbus rinkimus, ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki nustatytos rinkimų datos,
Centro direktorius išsiunčia atrinktoms institucijoms prašymus dėl Centro Tarybos narių
delegavimo.
14. Komisija ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki rinkimų datos viešai skelbimų lentoje
ir (arba) elektroniniu paštu ir (arba) intranete paskelbia apie rinkimų procedūros atlikimo
tvarką, laiką ir vietą.
15. Kandidatuoti į Tarybos narius gali Centro akademiniuose padaliniuose dirbantys
mokslo darbuotojai ir administracijos darbuotojai. Kandidatų skaičius neribojamas.
Kandidatai, norintys dalyvauti rinkimuose, ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki
paskelbtos rinkimų dienos turi raštu, arba elektroniniu paštu pateikti Komisijos pirmininkui
prašymą įtraukti į kandidatų sąrašą. Kandidatus taip pat gali iškelti Centro akademiniai
padaliniai ir Centro administracija, Komisijos pirmininkui raštu, arba elektroniniu paštu
pateikdami keliamų kandidatų sąrašą (5 priedas). Kandidatais keliamų Centro akademiniame
padalinyje dirbančių mokslo darbuotojų sąrašą pasirašo Centro akademinio padalinio vadovas
ir kandidatais keliami mokslo darbuotojai. Kandidatais keliamų Centro administracijos
darbuotojų sąrašą pasirašo Centro direktorius ir kandidatais keliami administracijos
darbuotojai (teikiant elektroniniu paštu, teikiami skenuoti dokumentai).
16. Komisija, sudariusi kandidatų sąrašą (1 priedas) paskelbia jį viešai skelbimų
lentoje ir (arba) elektroniniu paštu ir (arba) intranete ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki
rinkimų.
17. Komisija paruošia balsavimo biuletenius (2 priedas), į kuriuos įtraukiami visi
iškelti kandidatai, o taip pat paruošia sąrašą Centro darbuotojų, turinčių teisę balsuoti
rinkimuose (toliau – rinkimų teisę turintys asmenys) (3 priedas).
18. Rinkimų teisę turi visi Centro akademiniuose padaliniuose dirbantys mokslo
darbuotojai. Jei dėl pateisinamų priežasčių (komandiruotė, laikinas nedarbingumas, atostogos
ar pan.) rinkimų teisę turintis asmuo negali dalyvauti balsavime Komisijos nustatytu laiku, jis
gali raštu įgalioti ir perleisti rinkimų teisę kitam asmeniui. Įgalioti ir perleisti rinkimų teisę
galima tik asmeniui, kuris turi rinkimų teisę. Atvykęs balsuoti įgaliotas asmuo privalo pateikti
Komisijai raštišką įgaliojimą, pasirašytą įgaliojusio asmens.
19. Rinkimų teisę turinčiam asmeniui, jei jis dėl pateisinamų priežasčių negali
dalyvauti Tarybos rinkimuose nustatytą dieną esant jo rašytiniam prašymui, Komisija sudaro
sąlygas slaptai balsuoti iš anksto (ne anksčiau kaip 3 darbo dienos iki rinkimų). Rinkimų
vietoje Komisija sudaro sąlygas slaptam balsavimui. Balsavimo biuleteniai išduodami mokslo
darbuotojams pagal sąrašą, jiems pasirašant.
20. Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 rinkimų
teisę turinčių Centro darbuotojų. Jei rinkimai neįvyksta, 5 darbo dienų laikotarpyje skelbiami
pakartotiniai rinkimai.
21. Komisija prižiūri slapto balsavimo eigą, pasibaigus balsavimui skaičiuoja balsus.
22. Balsavimo biuleteniai, neatitinkantys nustatyto pavyzdžio, kuriuose pažymėtas
neteisingas renkamų Tarybos narių skaičius ar kitaip sugadinti, pripažįstami negaliojančiais.

23. Pasibaigus balsų skaičiavimui Komisijos nariai užpildo ir visi pasirašo balsavimo
protokolą (4 priedas). Prie jo pridedamas balsuotojų sąrašas ir visi balsadėžėje rasti
biuleteniai.
24. Išrinktais laikomi tie asmenys, kurie surinko daugiausiai rinkimuose dalyvavusių
mokslo darbuotojų balsų.
25. Jei į paskutinę Tarybos nario vietą pretenduoja 2 ar daugiau kandidatų, surinkusių
vienodą balsų skaičių, Komisija per tris darbo dienas organizuoja antrą rinkimų turą, į
paruoštus balsavimo biuletenius įtraukdama tik jų kandidatūras. Išrinktu laikomas kandidatas,
surinkęs daugiausiai balsų.
26. Tarybos rinkimų rezultatus Komisija viešai skelbimų lentoje ir (arba) elektroniniu
paštu ir (arba) intranete paskelbia kitą darbo dieną.
27. Centro mokslo skyriuose dirbantys mokslo darbuotojai turi teisę reikalauti
perskaičiuoti balsus, pateikę ne mažiau kaip 1/3 mokslo darbuotojų pasirašytą prašymą.
28. Jei išrinktas kandidatas dėl kokių nors priežasčių negali arba atsisako būti Tarybos
nariu ir pateikia tokį atsisakymą raštu, į jo vietą patenka daugiausiai balsų iš kandidatų sąrašo
surinkęs asmuo, bet nepatekęs į Tarybą rinkimų metu. Jei į laisvą Tarybos nario vietą
pretenduoja keletas vienodą balsų kiekį surinkusių kandidatų, skelbiami naujo tarybos nario
rinkimai į balsavimo biuletenius įtraukiant visus vienodą balsų kiekį surinkusius kandidatus.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
29. Pirmąjį naujai išrinktos Tarybos posėdį, ne vėliau kaip mėnuo po Tarybos rinkimų,
kviečia Centro direktorius ir jam pirmininkauja iki Tarybos pirmininko išrinkimo. Pirmasis
Tarybos posėdis yra teisėtas jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių.
30. Tarybos pirmininkas renkamas iš Tarybos narių slaptu balsavimu paprasta balsų
dauguma. Tarybos pirmininku negali būti Centro direktorius. Tas pats asmuo Tarybos
pirmininku gali būti renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.
31. Jei yra daugiau nei vienas kandidatas ir nė vienas negauna reikiamo balsų
skaičiaus, organizuojamas antras balsavimo turas, kuriame dalyvauja du daugiausiai balsų
surinkę kandidatai.
32. Tarybos pirmininko pavaduotojas ir sekretorius renkami iš Tarybos pirmininko
pasiūlytų kandidatų atviru balsavimu paprasta Tarybos narių balsų dauguma.
33. Tarybos narių įgaliojimų laikas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai naujai
išrinkta Taryba susirenka į pirmąjį posėdį.
34. Visų Tarybos narių, nepriklausomai nuo jų išrinkimo laiko, įgaliojimai baigiasi
vienu metu.

1 priedas
KANDIDATŲ Į VALSTYBINIO MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTO
INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRO MOKSLO TARYBĄ
SĄRAŠAS

Eil.
Nr.
1.

Vardas, pavardė

Pareigos

2 priedas
RINKIMŲ Į VALSTYBINIO MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTO
INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRO MOKSLO TARYBĄ
BALSAVIMO BIULETENIS
Pažymėkite aštuonis Jūsų siūlomus kandidatus į Valstybinio mokslinių tyrimų
instituto Inovatyvios medicinos centro Mokslo tarybą
Žymėjimo pavyzdys
Vardas, pavardė



Vardenis Pavardenis

Vardas, pavardė























Pareigos
Vyresnysis mokslo darbuotojas

Pareigos

3 priedas
RINKIMUOSE Į VALSTYBINIO MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTO
INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRO MOKSLO TARYBĄ
BALSO TEISĘ TURINČIŲ ASMENŲ
SĄRAŠAS
Eil.
Nr.
1.
2.

Vardas, pavardė

Pareigos

Parašas

4 priedas
RINKIMŲ Į VALSTYBINIO MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTO
INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRO MOKSLO TARYBĄ
BALSAVIMO PROTOKOLAS Nr.
20.....-......-......
Rinkimų komisijos pirmininkas:
Nariai:
Komisija paruošė _____

balsavimo biuletenius, mokslo darbuotojų susirinkimo

dalyviams pagal sąrašą išdalinti _____ biuleteniai, liko nepanaudoti _____ biuleteniai.
Atidarius balsadėžę, komisija rado _____ biuletenius, iš jų negaliojančių - _____ .
Balsavimo rezultatai pateikti priede
Į Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro mokslo tarybą
išrinkti:
1......................................................................................
2......................................................................................
3......................................................................................
4......................................................................................
5......................................................................................
6......................................................................................
7......................................................................................
8......................................................................................

Rinkimų komisijos pirmininkas:
Nariai

Balsavimo protokolo priedas

BALSAVIMO

Eil.
Nr.
1.

Vardas, pavardė

REZULTATAI

Pareigos

Surinko balsų

5 priedas

AMINISTRACIJOS / ____________ SKYRIAUS KELIAMŲ KANDIDATŲ Į
VALSTYBINIO MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTO INOVATYVIOS MEDICINOS
CENTRO MOKSLO TARYBĄ
SĄRAŠAS

Eil.
Nr.
1.

Vardas, pavardė

Direktorius/Skyriaus vedėja (-s)

Parašas

Pareigos

parašas

Vardas Pavardė

