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LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTO
MOKSLO TARYBOS RINKIMŲ REGLAMENTAS
I.

BENDROS NUOSTATOS

1. Instituto Mokslo tarybos (toliau – Taryba) nariais gali būti Instituto mokslo
darbuotojai ir administracijos, taip pat kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų,
suinteresuotų Instituto tikslų įgyvendinimu, atstovai.
2. Taryba renkama 5 metų kadencijai.
3. Tarybą sudaro 12 narių, iš kurių 8 yra Lietuvos kultūros tyrimų instituto darbuotojai, 4
nariai yra Institute nedirbantys asmenys iš įstaigų, įmonių ir organizacijų,
suinteresuotų Instituto tikslų įgyvendinimu.
4. Rinkimus į Tarybą skelbia ir organizuoja direktorius. Informacija paskelbiama
Instituto ir Lietuvos mokslo tarybos tinklalapiuose ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki
rinkimų dienos.
5. Tarybos narius renka Instituto mokslo darbuotojai susirinkime slaptu balsavimu.

II.

TARYBOS RINKIMAI

6. Tarybos rinkimų datą nustato ir rinkimų komisiją paskiria Direktorius.
7. Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki rinkimų Direktorius sudaro Rinkimų
komisiją iš 3 asmenų, turinčių balsavimo teisę. Kartu paskiriamas Rinkimų komisijos
pirmininkas.
8. Tarybos rinkimus, pakartotinį balsavimą ir papildomus rinkimus organizuoja Rinkimų
komisija. Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki rinkimų komisijos pirmininkas
paskelbia kandidatų sąrašus. Rinkimų komisijos narys negali būti kandidatu į Tarybą.
9. Lietuvos kultūros tyrimų instituto kandidatus į Tarybą kelia mokslo darbuotojai ir
administracija. Mokslo darbuotojas gali save iškelti ir pats. Siūlymai Rinkimų
komisijai pateikiami raštu ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki rinkimų.
10. Instituto tikslų įgyvendinimu suinteresuoti juridiniai asmenys kandidatus į Tarybą
Institutui teikia raštu ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki rinkimų.
11. Rinkimų komisiją parengia du rinkimų į Tarybą balsavimo biuletenius:
11.1. Lietuvos kultūros tyrimų instituto kandidatų (Balsavimo biuletenis Nr.1);
11.2. Instituto tikslų įgyvendinimu suinteresuotų juridinių asmenų kandidatų
(Balsavimo biuletenis Nr.2);
11.3. Į balsavimo biuletenius įtraukiami visi iškelti kandidatai.
12. Rinkimai yra teisėti, jei balsavimo biuletenius gavo ir balsuotojų sąraše pasirašė 2/3
balsavimo teisę turinčių rinkėjų.
13. Balsavimo biuleteniai laikomi teisėti, jei juose rinkėjai paliko nustatytą skaičių
kandidatų pavardžių:
13.1. Balsavimo biuletenyje Nr.1 – ne daugiau 8 kandidatų pavardžių;
13.2. Balsavimo biuletenyje Nr.2 – ne daugiau 4 kandidatų pavardžių.
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14. Pasibaigus balsavimui, visi Rinkimų komisijos nariai pasirašo rinkimų protokolą. Prie
jo pridedamas balsuotojų sąrašas ir visi balsadėžėje rasti biuleteniai. Išrinktais laikomi
kandidatai, surinkę daugiausiai balsų.
15. Tame pat susirinkime Rinkimų komisijos pirmininkas skelbia pakartotinį balsavimą,
jei į paskutines vietas Taryboje pretenduoja daugiau kandidatų, surinkusių vienodą
balsų skaičių, nei yra laisvų vietų.
16. Į pakartotinio balsavimo biuletenius įrašomi tik tie kandidatai, kurie turi vienodą balsų
skaičių. Išrinktais laikomi kandidatai, surinkę daugiausiai balsų. Pakartotinai
balsuojama tik vieną kartą. Jei Tarybos nariai ir tada neišrenkami, organizuojami
rinkimai į neišrinktas Tarybos narių vietas (ne vėliau kaip po dviejų savaičių).
17. Tarybos rinkimų rezultatus (rinkimų protokolą) Rinkimų komisija skelbia rinkimų
dieną. Rinkimų komisijos rinkimų protokolą atviru balsavimu paprasta balsų dauguma
tvirtina mokslo darbuotojai susirinkime.

III. PIRMASIS IŠRINKTOS TARYBOS POSĖDIS
18. Pirmąjį Tarybos posėdį (ne vėliau kaip dvi savaites nuo Tarybos sudarymo dienos)
kviečia direktorius.
19. Pirmasis Tarybos posėdis yra teisėtas jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos
narių.
20. Tarybos pirmininkas, renkamas iš Tarybos narių slaptu balsavimu paprasta balsų
dauguma.
21. Mokslo tarybos pirmininku negali būti renkamas Instituto direktorius.
22. Tas pats asmuo Mokslo tarybos pirmininku gali būti renkamas ne daugiau kaip dviem
kadencijoms iš eilės.
23. 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).
24. Tarybos pirmininko pavaduotojas ir Tarybos sekretorius renkami iš Tarybos
pirmininko pasiūlytų kandidatų atviru balsavimu paprasta Tarybos narių balsų
dauguma.
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