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LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRO STRUKTŪRINIŲ 

PADALINIŲ-MOKSLINIŲ SKYRIŲ IR LABORATORIJŲ VEDĖJŲ SKYRIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Struktūrinio padalinio – mokslinio skyriaus arba laboratorijos (toliau – Padalinio) vedėjas – 

mokslininko pareigas užimantis asmuo, kuriam yra papildomai priskirtos mokslinio padalinio 

valdymo funkcijos. 

2. Padalinio vedėjo skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (toliau – 

Centras) įstatais. Šis aprašas nustato kvalifikacinius reikalavimus pretendentams padalinio vedėjo 

pareigoms užimti ir padalinio vedėjo skyrimo tvarką.  

3. Padalinio vedėjo pareigos yra sugretinamos su mokslo darbuotojo pareigomis, neužimant vedėjo 

pareigų atskiros etato dalies, o už vadovaujančias vedėjo pareigas mokant teisės aktais patvirtintą 

leistino dydžio priedą prie atlyginimo.  

4. Padalinio vedėjo kadencijos pabaiga sutampa su jo mokslo darbuotojo kadencijos pabaiga. 

 

II KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PADALINIŲ VEDĖJAMS 

 

5. Skyriaus ar laboratorijos vedėju gali būti skiriami asmenys, užimantys vyriausiojo, vyresniojo arba 

mokslo darbuotojo pareigas, kurie: 

5.1 turi reikšmingų mokslinių publikacijų ir eksperimentinės plėtros darbų pagal Padalinio 

mokslo kryptis; 

5.2 turi ne mažiau kaip 5 metų mokslinio darbo patirtį; 

5.3 turi mokslinio darbo vadovavimo patirties; 

5.4 turi vadybinių gebėjimų telkti ir motyvuoti Padalinio darbuotojus moksliniam darbui ir 

mokslo rezultatų sklaidai. 

 

III PADALINIŲ VEDĖJŲ SKYRIMO TVARKA 

 

6. Pretendentus Padalinių vedėjų pareigoms užimti Centro direktoriaus pavaduotojai teikia Centro 

direktoriui, kai: 

6.1 baigiasi mokslo darbuotojo, einančio vedėjo pareigas, kadencija; 

6.2 Padalinio vedėjas atsistatydina ar dėl kitų priežasčių atsiranda pareigų vakansija; 

6.3 įsteigiamas naujas padalinys; 

6.4 atliekamas esamų Padalinių pertvarkymas, sujungiant anksčiau veikusius Padalinius. 

7. Prie kiekvieno teikimo turi būt pridėtas pretendento sutikimas vykdyti Padalinio vedėjo funkcijas. 

8. Centro direktorius pasirinktą pretendentą teikia tvirtinti Centro Mokslo tarybai. 

9. Padalinių vadovus Centro Mokslo taryba skiria Centro įstatuose numatyta tvarka. 

10.  Mokslo darbuotojus padalinio vedėjais įsakymu skiria Centro direktoriaus pavaduotojas, įgaliotas 

administruoti atitinkamą Centro institutą, vadovaudamasis Centro Mokslo tarybos nutarimu. 



11. Padalinio vedėją įsakymu laikinai eiti vedėjo pareigas, gali skirti Centro direktoriaus pavaduotojas, 

įgaliotas administruoti atitinkamą Centro institutą, bet ne ilgiau nei 2 metų laikotarpiui. 

12. Vedėjo kadencija nutrūksta neatestavus jo mokslo darbuotojo pareigoms, nutraukus darbo sutartį, 

paties vedėjo prašymu arba Mokslo tarybos sprendimu. 

13. Padalinio vedėjo kadencijos pabaiga tvirtinama Centro padalinio direktoriaus pavaduotojo 

įsakymu. 

 

 

 


