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Alternatyvių projektų Teis÷s departamente negauta. 

Vertinant teikiamo įstatymo projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams bei 

juridin÷s technikos taisykl÷ms, teikiame šias pastabas: 

1. Teikiamo įstatymo projekto 1 straipsnyje (keičiamo 11 straipsnyje) siekiama nustatyti, kad 

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Mokslo Taryba) yra biudžetin÷ valstyb÷s įstaiga, ją steigia Seimas, o 

jos nuostatus tvirtina Vyriausyb÷. Tačiau atkreipiame d÷mesį, kad toks siūlomas teisinis reguliavimas 

neatitinka Biudžetinių įstaigų įstatymo 5 straipsnio, kurio 1 dalyje yra įtvirtinta imperatyvi norma, 

nustatanti, kad biudžetinių įstaigų nuostatus tvirtina jų steig÷jai. Pažym÷tina, kad Mokslo Tarybos 

nuostatai  yra patvirtinti 2003 m. balandžio 17 d. Seimo nutarimu Nr.IX-1515 (toliau- nuostatai). D÷l to, 

svarstytina, ar teikiamo projekto norma, teisiškai įgalinanti Vyriausybę, tvirtinti Seimo įsteigtos Mokslo 

Tarybos nuostatus,  neprieštarauja Biudžetinių įstaigų įstatymo 5 straipsnio 1 daliai. Tas pats pasakytina 

ir apie teikiamo projekto 3 straipsnio 1 dalį, kurioje siūloma įtvirtinti pasiūlymą Vyriausybei “ <...> 

“patvirtinti Lietuvos mokslo tarybos nuostatus <...>”. Atkreiptinas d÷mesys, kad šiame straipsnyje  

siūlomi Mokslo Tarybos valdymo tarybos nuostatai, tur÷tų būti sudedamoji Mokslo Tarybos nuostatų 

dalis, o ne kaip atskirti nuostatai.  

2. Iš keičiamo įstatymo 11 straipsnio 3 dalies n÷ra aišku, kokiu būdu tur÷s būti vykdomas 

Mokslo Tarybos vidinis struktūros pertvarkymas. Kaip teigiama projekto aiškinamajame rašte, darbą tęs 

dabartin÷s Mokslo Tarybos personalas, o vietoje šiuo metu einančių pareigas 32 Tarybos narių liks tik 

23 – 27 nariai.  Tačiau norime pažym÷ti, kad galiojančiuose Mokslo Tarybos nuostatuose įtvirtinta 

tarybos narių kadencijos trukm÷ – 4 metai, tod÷l, atsižvelgiant į tai,  įstatyme tur÷tų būti numatyta 

nuostatų d÷l naujų tarybos narių rinkimo (skyrimo) bei šiuo metu einančių pareigas Mokslo Tarybos 

narių įgaliojimų tęstinumo (nutraukimo) įgyvendinimo tvarka. 
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Be kita ko, aiškinamajame rašte yra nurodyta, kad valdymo tarybos ir komitetų  sudarymo 

principus ir tvarką nustato Mokslo tarybos nuostatai. Tačiau atkreiptinas d÷mesys, kad galiojančiuose 

Mokslo Tarybos  nuostatuose tokia struktūra ir jos sudarymo tvarka n÷ra numatyti. Atsižvelgiant į tai, 

reik÷tų keisti šiuo metu galiojančius Mokslo tarybos nuostatus. 

3. Atsižvelgiant į projekto aiškinamąjį raštą, keičiamo įstatymo 11 straipsnio 3 dalies antrojo 

sakinio formuluotę reik÷tų tikslinti, nurodant, kad Mokslo Tarybos valdymo taryba yra kolegialus 

valdymo organas, sprendžiantis visus įstatymais ir Mokslo Tarybos nuostatais Mokslo Tarybai priskirtas 

funkcijas. 

4. Svarstytinas keičiamo įstatymo 11 straipsnio 3 dalies paskutinis sakinys, nustatantis, kad 

Mokslo Tarybos sud÷tį švietimo ir mokslo ministro teikimu tvirtina Vyriausyb÷. Pagal bendruosius 

teis÷s principus, kolegialaus organo personalinę sud÷tį tvirtina jį įsteigusi institucija, kuriai tas 

kolegialus organas yra atskaitingas ir kuriai jis atsako už savo veiklą. Atsižvelgiant į tai, manome, kad 

personalinę Mokslo Tarybos sud÷tį tur÷tų tvirtinti ją įsteigusi institucija - Seimas. Galbūt tikslinga būtų 

numatyti, kad Seimas Mokslo Tarybos narius tvirtina pagal Vyriausyb÷s ar kitų valstyb÷s institucijų 

teikimą. 

5. Projekto 3 straipsnis tikslintinas, atsižvelgiant į aukščiau išd÷stytas pastabas d÷l, mūsų 

nuomone, svarstytinų Vyriausyb÷s teisinių įgalinimų tvirtinant Mokslo Tarybos nuostatus bei 

personalinę Mokslo Tarybos sud÷tį. 

6. Atsižvelgiant į juridin÷s technikos reikalavimus, projekto pavadinime reik÷tų išbraukti 

žodžius “ir papildymo”. Be to, oficialaus paskelbimo šaltinių sąrašas papildytinas šaltiniu “Žin., 1991, 

Nr.7-191”, o šaltiniai -  “2004, Nr.158 –5756, 2005, Nr.85-3136, 2006, Nr.87-3395” brauktini. 
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